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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
**************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ

: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
: Master of Arts Program in Home Economics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
: ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Home Economics)
: M.A. (Home Economics)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก
แบบ ก 1
4.2 แผน ก
แบบ ก 2
4.3 แผน ข

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36
36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาโท
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………..…
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562

(มคอ.2) หน้า 2

5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...........................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.........................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.....................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.............................................ประเทศ.................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า
5.5 การให้ปริญญา แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ ………………………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 ได้พ ิจ ารณากลั ่น กรองโดยคณะกรรมการพัฒ นาและวิพ ากษ์ห ลัก สูต รศิล ปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
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 ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการประจํ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 25(4/2562) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน
คราวประชุมครั้งที่ 77 (5/2562) เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
 ได้รับอนุมัติให้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่
161 (9/2562) เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในปี
การศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้
8.1 อาจารย์ พนักงานในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.2 ผู้บริหารทางด้านคหกรรมศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านคหกรรมศาสตร์
8.4 นักบริหารจัดการทางด้านคหกรรรมศาสตร์
8.5 นักพัฒนาตํารับและรายการอาหารในอุตสาหกรรมบริการอาหาร โรงแรม ร้านอาหารและอื่นๆ
8.6 นักวิเคราะห์และออกแบบด้านคหกรรมศาสตร์
8.7 นักเขียนบทความอิสระทางด้านคหกรรมศาสตร์
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตร
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ผลงานทาง
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
วิชาการ
1 จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
ผู้ช่วย
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ภาคผนวก จ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551
2 อรุณลักษณ์ โชตินาคริ
ผู้ช่วย
วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)
ภาคผนวก จ
นทร์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
3 ไพรวัลย์ ประมัย
อาจารย์
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาคผนวก จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
ภาคผนวก จ
4 คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รอง
Ph.D. (Food Science)
ศาสตราจารย์ University of Newcastle, 2549
M.App.Sc. (Food Science and Technology)
University of Western Sydney, 2543
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ภาคผนวก จ
5 อุทัยวรรณ ฉัตรธง
วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยทุกวันนี้ได้มุ่งเน้นถึงคุณภาพการดําเนินชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้นการพัฒนาทุน
ทางปัญญา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะนําไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้จะต้องเป็นแรงงานที่มีความรู้และเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องดําเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากงานคหกรรมเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
เรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรครอบครัว อาหารและโภชนาการ งานศิลปหัตถกรรม
สิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งสิ่งหล่านี้เป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินชีวิตเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนางานให้สําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
กระบวนการดั ง กล่ า วเป็ น กระบวนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ จ ะเป็ น ปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งและเอื้ อ อํ า นวยให้
สังคมไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (พ.ศ. 2559-2564) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ปฏิ รู ป การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตามพระราชดําริ ที่เน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในด้านการวิจัย ทั้งความรู้และความสามารถในกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้และ
สามารถบริหารจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น แนวคิ ด ในการใช้ ชี วิ ต ของคนไทยจึ ง
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในทางบวกและทางลบ
การพัฒนาหลักสูตรต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาคน นอกจากความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่เป็นทั้ง
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์แล้ว ยังจําเป็นต้องมีการเสริมสร้างจิตสํานึกและอนุรักษ์ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต้องมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริที่ถูกต้องด้วย
การส่งเสริมการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์และกระบวนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นกลไก
ด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามลําดับขั้นตอน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสอดคล้องกับรัฐบาลที่มีนโยบายที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยให้คงอยู่สืบไป ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม อาหาร ผ้าทอ งานศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น
ภูมิปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นงานในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่สามารถสร้างรายได้กับครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ระดับประเทศ
12.1.3 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน สังคม วัฒนธรรม
12.1.4 ได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
12.1.5 พัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม แบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริ
12.2.2 ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและพัฒนา
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
12.2.3 สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยหลั ก สู ต รที่ ส ามารถรองรั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
12.2.4 จัดกระบวนการภายใน เน้นบริหารแบบจัดการตัวเอง เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
บริ ห ารจั ด การในรู ป โครงการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของรายวิชา
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ตลอดจนประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยหลักสูตรจะเน้น
ทําการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งการสอน การวิจัยและกิจกรรมที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สู่การนําไปปฎิบัติ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการสหวิทยาการด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตร คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของ
ตนเอง ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาประเทศชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาและวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยรวมถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.3.2 มีความรู้ ความสามารถในการทํางานและนําความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและแก้ไขปัญหาในการทํางานในองค์กรได้เป็นอย่างดี หรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเอง สังคมส่วนรวม ชุมชนและท้องถิ่นได้
1.3.3 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้และการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
1.3.4 สามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน การวิจัย การสื่อสาร และการนําไปใช้
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาคหกรรมศาสตร์ มุ่ ง เน้ น ให้
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา สามารถประกอบอาชี พ ตรงตามความต้ อ งการของสั ง คมและท้ อ งถิ่ น ตามคุ ณ วุ ฒิ
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
1.4.2 มีความรู้การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ทักษะในงานคหกรรมศาสตร์ รวมถึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
1.4.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาด้วยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับงานศิลปะตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
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1.4.4 มีการคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ มีศักยภาพในการค้นคว้า
ติดตามความเจริญก้าวทางวิชาการ
1.4.5 เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการสื่อสาร การจัดการ และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.4.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถ
ทบทวนวรรณกรรมตามประเด็นที่สนใจ
2) มีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวทางวิชาการจนพัฒนาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อดําเนินการวิจัยตามความถนัด
3) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนองานวิจัย
หรือผลงานระหว่างการศึกษา
ชั้นปีที่ 2 1) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาการทําวิจัยหรือระหว่าง
การศึกษา ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2) เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ
3) มีความรู้และเชี่ยวชาญการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
4) สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิตไิ ปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลทั้ง
การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
1.6 ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องหลักสูตร
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดทางด้านคหกรรมศาสตร์ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ยนรู้ ค้น คว้าและนํา เสนอผลงาน สามารถบูร ณาการและประยุ กต์ใ ช้
สหวิทยาการด้านคหกรรมศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการ
แก้ปัญหา รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการเรียนการ
สอนและงานวิจัย การสื่อสารและนําความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง
1. กําหนดให้มรี ะบบและกลไก
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2. กําหนดให้มรี ะบบการประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ
บัณฑิตและอาจารย์ และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. ประชุม/สัมมนาอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
4.จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการ ของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการ ศึกษาแต่ละปี
2. แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้านการสอนและ
การวิจัย

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจําหลักสูตรให้มีความรู้ดา้ น
การสอนและการวิจัย

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
แผนพัฒนาห้องเรียนและ
1.ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การเรียน
ห้องเรียนเพื่อการสอนที่มี
การสอนมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่
ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้นักศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มีระบบและกลไกการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม อย่างน้อย
ร้อยละ 80
2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิต และอาจารย์
และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จาก 5.00 คะแนน
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของ
บัณฑิต และมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 5.00
คะแนน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิน การ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรได้เข้าอบรมประชุมและหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านการ
สอนและการวิจัย
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ได้เรียนและฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนน
3. พัฒนาทรัพยากรและปัจจัย
เต็ม 5.00
สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษา
2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนการเตรียมความพร้อมของ 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ความพร้อมให้ตรงตามความ
กิจกรรมปฐมนิเทศ
ต้องการของนักศึกษาในด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เฉลี่ยไม่
ต่าง ๆ เช่น ด้านการปรับตัว
น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
ด้านวิชาการ
2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาใน 3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การดูแลนักศึกษาทุกคน
3. จัดช่องทางและระบบบริการ 4. มีช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษา
ให้คําปรึกษาหากนักศึกษามี
ปัญหาด้านต่าง ๆ
2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนการพัฒนานักศึกษาให้มี
1. ออกแบบหลักสูตรร่วมกับ
1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
ความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรถูกประเมินและออกแบบ
หลังสําเร็จการศึกษา ตามความ
ร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
2. แผนการติดตามภาวะการมีงาน 1. ติดตามภาวะการมีงานทํา
1. ร้อยละ 70 ของผู้สําเร็จการศึกษา
ถูกติดตามภาวะมีงานทําภายใน 1 ปี
ทําและความพึงพอใจของผู้ใช้
ของผู้สําเร็จการศึกษา
บัณฑิต
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่
บัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึ ก ษาเป็ น แบบระบบทวิ ภ าค คือ ปี ก ารศึก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึก ษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วันเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
 นอกวัน-เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 2 ข้อ 12.2
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1) การวัดผล
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2) การสําเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาฃาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือจากการพิจารณาของกรรมการที่รับผิดชอบ
หลักสูตร
3) ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการที่
รับผิดชอบหลักสูตร
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาฃาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือ
2) ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการที่
รับผิดชอบหลักสูตร
2.2.3 แผน ข
1) เป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบั นการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือ
2) ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการที่
รับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวซึ่งต้องมีการค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลานานแล้ว
2.3.2 นักศึก ษาแรกเข้ ามีค วามรู้ พื้นฐานทางด้ านภาษาอั งกฤษไม่เ พียงพอต่ อ การศึก ษา
เนื่องจากเอกสารและตําราการเรียนการสอนที่ทันสมัยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการสําเร็จปริญญาตรีไป
นานและกลับมาศึกษาในระดับปริญญาโทใหม่ ทางสาขาวิชาจะจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา
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2.4.2 จัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่ 1
2
2
2
ชั้นปีที่ 2
2
2
รวม
2
4
4
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
2
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่ 1
3
3
3
3
ชั้นปีที่ 2
3
3
3
รวม
3
6
6
6
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
3
3
แผน ข
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
แผน ก แบบ ก 1
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2562
2563
2564
2565
ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
80,000 160,000 160,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
80,000 160,000 160,000
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2
2
4
2

2566
3
3
6
3

2566
10
10
20
10

2566
160,000
160,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

2562

2563

ก.งบดําเนินการ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
20,000
รวม (ก)
40,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
40,000
จํานวนนักศึกษา (คน)
2
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
20,000
แผน ก แบบ ก 2
2.6.3 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

40,000
40,000
80,000

40,000
40,000
80,000

40,000
40,000
80,000

80,000
4
20,000

80,000
4
20,000

80,000
4
20,000

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 120,000 240,000 240,000 240,000 240,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
120,000 240,000 240,000 240,000 240,000
2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2562
2563
2564
2565
2566
ก.งบดําเนินการ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
30,000 60,000 60,000 60,000 60,000
ค่าวัสดุ
30,000 60,000 60,000 60,000 60,000
รวม (ก)
60,000 120,000 120,000 120,000 120,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง
รวม (ข)
รายละเอียดรายรับ
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หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
60,000 120,000 120,000 120,000 120,000
3
6
6
6
6
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
แผน ข
2.6.5 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

2562
ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 400,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.6.6 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
800,000 800,000 800,000
-

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566
800,000
-

2566

ก.งบดําเนินการ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
100,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ค่าวัสดุ
100,000 200,000 200,000 200,000 200,000
รวม (ก)
200,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
200,000 400,000 400,000 400,000 400,000
จํานวนนักศึกษา (คน)
10
20
20
20
20
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
หมายเหตุ
1. การคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในงบดํ า เนิ น งานคิ ด จากจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาคงอยู่ แ ต่ ล ะปี คู ณ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจํานวนเงินเหมาจ่าย 40,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ซึ่งมีฐานการ
คิดประมาณร้อยละ 75 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน จํานวนเงิน 80,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ในระบบทวิภาคของปี
การศึกษา 2562
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบแบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
1) หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)
1.1) วิชาบังคับ
2) วิทยานิพนธ์
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
1.1) วิชาบังคับ
1.2) วิชาเลือก
2) วิทยานิพนธ์
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
แผน ข
1) หมวดวิชาเฉพาะ
1.1) วิชาบังคับ
1.2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

6
6
36
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

24
12
12
12
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
12
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
HOME711
ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods in Home Economics
HOME761
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics 1
HOME762
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
2(0-4-2)
Seminar in Home Economics 2
2) วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
HOME791
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
9
Thesis 1, Type A 1
HOME792
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
9
Thesis 2, Type A 1
HOME793
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
9
Thesis 3, Type A 1
HOME794
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
9
Thesis 4, Type A 1
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
ENG711
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
หมายเหตุ
1) หลักสูตร แผน ก 1 บังคับเรียนหมวดวิชาเฉพาะ ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ และ
รายวิชาสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
2) กรณีนักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้อง
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
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HOME711
HOME712
HOME713
HOME761
HOME762

HOME721
HOME722
HOME723
HOME724
HOME725
HOME731
HOME732
HOME733

แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 36
1) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 24
วิชาบังคับ
12
ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
Research Methods in Home Economics
ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
Home Economics Science and Arts
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
Home Economics Technology for Community Development
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
Seminar in Home Economics 1
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
Seminar in Home Economics 2
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 12
ศิลปะประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Artificial Art and Local Wisdom
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์สําหรับธุรกิจ
Artificial Art Products for Community Business
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะประดิษฐ์
Artificial Art Innovation and Technology
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานศิลปะประดิษฐ์
Computer Technology for Artificial Art Design
การจัดการงานศิลปะประดิษฐ์
Artificial Art Management
อาหารและโภชนาการชุมชน
Food and Nutrition for community
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
Local Food Product
ระบบบริการอาหารและความปลอดภัย
Food Service System and Safety
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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HOME734
HOME735
HOME741
HOME742
HOME743
HOME744
HOME745

HOME795
HOME796

ENG711

นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Innovation and Food Technology and Nutrition
การจัดการธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition Business Management
การพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมือง
3(2-2-5)
Development of Local Textile Wisdom
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costumes and Fabric Products Development
เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอพื้นเมือง
3(2-2-5)
Technology of Dyeing with Natural Colours for Traditional Textiles
นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costumes and Fabric Products Innovation
การจัดการธุรกิจสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3(3-0-6)
Fabrics and Costumes Business Management
2) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
6
Thesis 1, Type A 2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
6
Thesis 2, Type A 2
3 หน่วยกิต
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students

หมายเหตุ
1) ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเลือกนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีรหัสรายวิชาหมายเลข 400 ขึ้นไป ที่สอดคล้อง
กับการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน 6 หน่วยกิตโดยต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิตของอาจารย์ประจําหลักสูตร
2) กรณีนักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
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แผน ข

HOME711
HOME712
HOME713
HOME761
HOME762

HOME721
HOME722
HOME723
HOME724
HOME725
HOME731
HOME732
HOME733

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)

1) หมวดวิชาเฉพาะ
1.1) วิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
Research Methods in Home Economics
ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
Home Economics Science and Arts
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
Home Economics Technology for Community Development
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
Seminar in Home Economics 1
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
Seminar in Home Economics 2
1.2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 18
ศิลปะประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Artificial Art and Local Wisdom
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์สําหรับธุรกิจ
Artificial Art Products for Community Business
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะประดิษฐ์
Artificial Art Innovation and Technology
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานศิลปะประดิษฐ์
Computer Technology for Artificial Art Design
การจัดการงานศิลปะประดิษฐ์
Artificial Art Management
อาหารและโภชนาการชุมชน
Food and Nutrition for community
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
Local Food Product
ระบบบริการอาหารและความปลอดภัย
Food Service System and Safety
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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HOME734
HOME735
HOME741
HOME742
HOME743
HOME744
HOME745

HOME797

ENG711

นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Innovation and Food Technology and Nutrition
การจัดการธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition Business Management
การพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมือง
3(2-2-5)
Development of Local Textile Wisdom
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costumes and Fabric Products Development
เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอพื้นเมือง
3(2-2-5)
Technology of Dyeing with Natural Colours for Traditional Textiles
นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costumes and Fabric Products Innovation
การจัดการธุรกิจสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
Fabrics and Costumes Business Management
2) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students

หมายเหตุ
1) ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือกนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีรหัสรายวิชาหมายเลข 400 ขึ้นไป ที่สอดคล้อง
กับการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน 6 หน่วยกิตโดยต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิตของอาจารย์ประจําหลักสูตร
2) กรณี นั ก ศึ ก ษามี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษผ่ า นตามเกณฑ์ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต้องเรียนรายวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
วิชาบังคับ
Research Methods in Home
Economics
(ไม่นับหน่วยกิต)
HOME761 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
1(0-2-1)
วิชาบังคับ
Seminar in Home Economics 1
(ไม่นับหน่วยกิต)
HOME791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
9(--)
วิทยานิพนธ์
Thesis 1, Type A 1
รวม
13 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
HOME762 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
2(0-4-2)
วิชาบังคับ
HOME761
Seminar in Home Economics 2
(ไม่นับหน่วยกิต)
HOME792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
9(--)
วิทยานิพนธ์
Thesis 2, Type A 1
รวม
11 หน่วยกิต
-
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
HOME793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
9(--)
วิทยานิพนธ์
Thesis 3, Type A 1
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
HOME794 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
9(--)
วิทยานิพนธ์
Thesis 4, Type A 1
รวม
9 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
วิชาบังคับ
Research Methods in Home
Economics
HOME712 ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
วิชาบังคับ
Home Economics Science and
Arts
HOMEXXX วิชาเอกเลือก (1)
3(---)
วิชาเลือก
Free Major Elective (1)
รวม
9 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
HOME713

HOMEXXX
HOMEXXX
HOME761

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
3(2-2-5)
ชุมชน
Home Economics Technology
for Community Development
วิชาเอกเลือก (2)
3(---)
Free Major Elective (2)
วิชาเอกเลือก (3)
3(---)
Free Major Elective (3)
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics 1
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
HOMEXXX วิชาเอกเลือก (4)
3(---)
Free Major Elective (4)
HOME762 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
2(0-4-2)
Seminar in Home Economics 2
HOME795 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
6(--)
Thesis 1, Type A 2
รวม
11 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน

วิชาบังคับ

-

วิชาเลือก

-

วิชาเลือก

-

วิชาบังคับ

-

-

-

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน

วิชาเลือก

-

วิชาบังคับ

HOME761

วิทยานิพนธ์

-

-

-
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รหัสวิชา
HOME796

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
6(--)
วิทยานิพนธ์
Thesi2, Type A 2
รวม
6 หน่วยกิต
แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
(บรรยายรหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods in Home
Economics
HOME712 ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Home Economics Science and Arts
HOMEXXX วิชาเอกเลือก (1)
3(---)
Free Major Elective (1)
รวม
9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน

วิชาบังคับ

-

วิชาบังคับ

-

วิชาเลือก

-

-

-
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รหัสวิชา
HOME713

HOMEXXX
HOMEXXX
HOME761

รหัสวิชา
HOMEXXX
HOMEXXX
HOMEXXX
HOME762

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
3(2-2-5)
ชุมชน
Home Economics Technology
for Community Development
วิชาเอกเลือก (2)
3(---)
Free Major Elective (2)
วิชาเอกเลือก (3)
3(---)
Free Major Elective (3)
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics 1
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเอกเลือก (4)
3(2-2-5)
Free Major Elective (4)
วิชาเอกเลือก (5)
3(---)
Free Major Elective (5)
วิชาเอกเลือก (6)
3(---)
Free Major Elective (6)
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
2(0-4-2)
Seminar in Home Economics 2
รวม
11 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน

วิชาบังคับ

-

วิชาเลือก

-

วิชาเลือก

-

วิชาบังคับ

-

-

-

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน

วิชาเลือก

-

วิชาเลือก

-

วิชาเลือก

-

วิชาบังคับ

HOME761

-

-
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รหัสวิชา
HOME797

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ- กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน
ศึกษาด้วยตนเอง)
การค้นคว้าอิสระ
6(--)
การค้นคว้า
Independent Study
อิสระ
รวม
6 หน่วยกิต
-

3.1.5 คําอธิบายระบบรหัสวิชา
การกํ า หนดคํ า อธิ บ ายระบบรหั ส วิ ช ายึ ด ระบบการจั ด กลุ่ ม สาขาวิ ช าของ ISCED
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้
HOME
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา Home Economics
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับความยากง่ายของชั้นปี เลข 7 หมายถึงระดับปริญญาโท
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1
หมายถึง กลุม่ วิชา พื้นฐานทางด้านคหกรรมศาสตร์
2
หมายถึง กลุม่ วิชา ศิลปะประดิษฐ์
3
หมายถึง กลุม่ วิชา อาหารและโภชนาการ
4
หมายถึง กลุม่ วิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
5
หมายถึง กลุม่ วิชา 6
หมายถึง กลุม่ วิชา สัมมนา
7
หมายถึง กลุม่ วิชา 8
หมายถึง กลุม่ วิชา 9
หมายถึง กลุม่ วิชา วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขหลักสิบ
ทฤษฎี 1 หน่วยกิต
คิดชั่วโมงบรรยาย
1
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมงค้นคว้า
2
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต
คิดชั่วโมงฝึกทดลอง
2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมงค้นคว้า
1
ชั่วโมง/ชั่วโมงปฏิบัติ/สัปดาห์
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นอกจากนี้ได้กําหนดการเขียนแสดงจํานวนหน่วยกิตและชั่วโมงแยกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนดังตัวอย่างของรายวิชา HOME761 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 1(0-2-1) คือ
1 (0 - 2 - 1)

จํานวนหน่วยกิตทั้งหมด
จํานวนชั่วโมงบรรยาย

จํานวนชั่วโมงค้นคว้า
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods in Home Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้อวิจัย การ
ออกแบบงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
นําเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย
Research procedure in Home Economics, problem analysis for research
topic, Research design, research instrument, data correction, statistical data analysis for
the presentation and research report writing
HOME712

ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Home Economics Science and Arts
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ภูมิหลัง และหลักการของคหกรรมศาสตร์ทางด้านศิลปะประดิษฐ์ ด้านอาหาร
และโภชนาการ ด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดการทรัพยากรครอบครัว การพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีในงานคหกรรมศาสตร์
Concepts, background and principles of Home Economics related to
artificial art, food and nutrition, fabrics and costumes; family resource management;
community and quality of life development; development and impact of the changes in
Home Economics
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HOME713

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Home Economics Technology for Community Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต ประยุกต์และบูรณการ
องค์ค วามรู้ นวั ต กรรม เทคโนโลยี วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาในการสร้ า งสรรค์ ง านคหกรรมศาสตร์
เครือข่ายการทํางานคหกรรมศาสตร์กับหน่วยงานระดับชุมชน สถานศึกษาและภาคธุรกิจ
Principles of Home Economics for community development, quality of
life; application and integration of knowledge, innovation, technology, culture, and
wisdom in creation of Home Economics; Home Economics networking with local
agencies, educational institutes, and business sectors
ENG711

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเรียนร้ฎภาษาอังกฤษในทางวิชาการโดย ใช้สื่อ
จากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทฎเหมาะสมกั
่
บการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
Practice in speaking, listening, reading and learning English in academic
context. Use of publications and electronic media in science is appropriate for graduate
studies
HOME721

ศิลปะประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Artificial Art and Local Wisdom
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ เ คราะห์ คุณ ค่า ของงานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ หัต ถกรรม กระบวนการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ การส่งเสริม และการพัฒนางานหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจชุมชน
Analysis of the value of artificial art and handicraft; local wisdom transter
processes; conservation, promotion, and handicrafts products development to Thai
community Product Standard; products value addition to community business
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HOME722

ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์สําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Artificial Art Products for Community Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ให้ได้มาตรฐาน วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
Analysis problem situations of community products and business;
artificial art product development for the standard of community products; analysis of
market trends; quality products evaluation and packaging
HOME723

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Art Innovation and Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะประดิษฐ์
Analysis and application of technological knowledge and tools to resolve
a problem; develop innovation creatively through research process related to artificial art
HOME724

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานศิลปะประดิษฐ์
3(2-2-5)
Computer Technology for Artificial Art Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์บทบาทของคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบ พัฒนานวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์
การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานศิลปะประดิษฐ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
Analysis of computer role for artificial art design; develop artificial art
innovation; innovation products imanagement for serve market demand

HOME725

การจัดการงานศิลปะประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Art Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการงานศิลปะประดิษฐ์เพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ออกแบบ
พัฒนา วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์การผลิต ระบบ กระบวนการผลิตและกระบวนการจําหน่าย การพัฒนา
รูปแบบให้เหมาะสมกับการนําไปใช้และความต้องการของท้องตลาด กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการงานศิลปะประดิษฐ์
Principle of artificial art management for learning and commercial benefits;
design and development of raw material, equipment, systems, production and
distribution of processes; pattern development to suit on the application and meet the
needs of the market; the laws and organizations related to artificial art management
HOME731

อาหารและโภชนาการชุมชน
3(2-2-5)
Food and Nutrition for community
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ อาหาร สารอาหาร บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร กลไกการย่อยและการ
ดูดซึมอาหาร ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน หลักการจัดอาหารสมส่วน ผลกระทบของ
การแปรรูปหรือการประกอบอาหาร ปัญหาทางโภชนาการและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการชุมชน
Analysis of food and nutrition; role and function of food and nutrition;
digestion mechanisms and absorption; dietary reference intake; principles of an adequate
diet; the impact of food processing or cooking; nutrition problems and solutions
HOME732

ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Food Product
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอาหาร รูปแบบ รสชาติ วัตถุดิบ ตํารับของอาหารท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น การประเมินคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์
Analysis of food identity and culture; styles, taste, raw materials, recipes
of traditional foods, method of traditional food products development; product quality
evaluation and acceptance
HOME733

ระบบบริการอาหารและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Food Service System and Safety
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์การจัดการระบบบริหารอาหาร การเลื อกและการเก็ บรั กษาอาหาร การ
กําหนดรายการอาหาร การควบคุมส่วนประกอบ และทํามาตรฐานตํารับอาหาร ความปลอดภัย ตลอดจน
การนํ า สุ ข าภิ บ าลอาหารมาใช้ ใ นการบริ ก ารอาหาร การบริ ห ารจั ด การทางด้ า นวั ต ถุ ดิ บ บุ ค ลากร
งบประมาณ และการตลาด
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Analysis of food service system management; food selection and storage;
determining food items; ingredient control and recipe standardization; food safety; the
application of food sanitation in food service, raw materials, personnel, budget, and
marketing management
HOME734

นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Innovation and Food Technology and Nutrition
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี งานวิ จั ย ด้ า นอาหารและโภชนาการในการ
สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหาร
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารสุขภาพ ด้านธุรกิจอาหาร
Application of innovation, technology, research related to food and
nutrition to create new food products; value added for the agricultural products;
community products; food for the utilization of healthy food, and food business
HOME735

การจัดการธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Food and Nutrition Business Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการจั ดการธุ ร กิ จ การจั ดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ การเงิน การตลาด ข้ อกฎหมาย
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร และบรรจุภัณฑ์ การบูรณาการความรู้อาหารและโภชนาการเพื่อ
การดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
Principle of businesses management; human resources management;
finance and marketing; laws; food safety and food packaging standards; The integration
of food and nutrition knowledge to run business and ethics
HOME741

การพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมือง
3(2-2-5)
Development of Local Textile Wisdom
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ความสําคัญ วิวัฒนาการของภูมิปัญญาการทอพื้นเมืองความสัมพันธ์
ของสิ่งทอกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การวิเคราะห์รูปแบบ เอกลักษณ์ วัสดุอุปกรณ์ เส้นด้าย ลวดลาย
เทคนิคการทอ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมือง
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History and background, significance, and the development of the wisdom
of traditional weaving; relationship between textile, culture, and way of life; analysis of
pattern, identity, material and equipment, thread, design, and weaving technique; the
development and utilization of wisdom in traditional weaving
HOME742

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costumes and Fabric Products Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายโดยใช้เทคโนโลยี กรรมวิธี
การผลิต การใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ชุมชน นวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายและสถานประกอบการ
Analysis process of costumes and fabric products development by using
technology; manufacturing processes, knowledge, wisdom, community identity, and
innovation to create new products to fulfill the market, target group, and business
enterprises
HOME743

เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอพืน้ เมือง
3(2-2-5)
Technology of Dyeing with Natural Colours for Traditional Textiles
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์คุณสมบัติผ้าทอพื้นเมืองและสีธรรมชาติ เทคนิคการสกัดสี หลักการและวิธีการ
ย้อมสีสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ เทคนิคการสร้างลวดลาย การควบคุมคุณภาพการย้อม การประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอย้อมสี
Analysis the properties of traditional textiles and natural colours; colours
extraction techniques; principle and method of dyeing with natural colours; technigue of
creating design fabric patterns; dyeing quality control; evaluation and improvement of
dyeing textiles quality
HOME744

นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costumes and Fabric Products Innovation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้า ด้วย
กระบวนการวิจัย การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ตาม
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ความต้องการของตลาด กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
Analysis and application of innovation; technology for producing fiber,
value added for costumes and fabric products to fulfill market demand; law and
organizations related to environmental management
HOME745

การจัดการธุรกิจสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
Fabrics and Costumes Business Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ระบบและวิธีการดําเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย การจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต บรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพ การตลาด การเงินและการบัญชี การจัดการทรัพยากร การควบคุม
คุณภาพ กฎหมายธุรกิจ แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจเครื่องแต่งกาย
Business method and system analysis of fabrics and costumes; raw
material procurement; production; packaging; quality evaluation; marketing; finance and
accounting; resources management; quality control; business law; the development
trend of apparel business
HOME761

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา ค้นคว้าเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา การนําเสนอ การอภิปราย การวิจารณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
Seminar patterns and procedure, innovative searching for new information,
presentation and discussion
HOME762

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
2(0-4-2)
Seminar in Home Economics 2
วิชาบังคับก่อน : HOME761 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
การศึกษาด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ การ
อ่าน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการเขียนรายงานในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา การนําเสนอผลการค้นคว้าและรายงานในชั้นเรียน
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Independent study of review on research and academic papers in Home
Economics, reading, analyzing, synthesizing, and writing report with guidance from
advisors; presentation of research report
HOME791

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
9(--)
Thesis 1, Type A 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ กําหนดกรอบแนวคิด ออกแบบ
การทดลอง และวางแผนการทําวิทยานิพนธ์ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
เลือกหัวข้อวิจัย พร้อมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
Review the literature, conceptual framework, experimental design and
thesis planning, discussion with advisory committee to select research topic and
propose proposal

HOME792

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
9(--)
Thesis 2, Type A 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
เครื่องมือต่าง ๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ
Research conduction with creativeness, theory and analysis techniques
with instruments, data collection and interpretation, discussion with advisory committee,
solving research problems and submit the examined proposal
HOME793

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
9(--)
Thesis 3, Type A 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ การประมวล
องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยและการนําเสนอทางวิชาการ
Research data collection and interpretation, independent thinking and
personal development, integration of research knowledge for research publication and
academic presentation
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HOME794

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
9(--)
Thesis 4, Type A 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์
องค์ความรู้เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทําการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการ
เขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
The development of independent thinking and expression of opinion,
creating and integration knowledge which reflects research gained for thesis writing in
clear and concise manner, thesis presentation

HOME795

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
6(--)
Thesis 1, Type A 2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย บทความงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจด้าน คหก
รรมศาสตร์ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน เพื่อพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละระยะ
Review the documents, textbooks, research reports, and research articles
on topics related to home economics focusing on students’ personal interest for solving
problems and/or developing of working performances, and writting concept paper,
collect data, analyze data, and develop innovation based on research finding
HOME796

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
6(--)
Thesis 2, Type A 2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จัดทํารายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัย
Conducting research report, preparation of manuscript and research

presentation
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HOME797

การค้นคว้าอิสระ
6(--)
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย บทความงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจด้านคหกร
รมศาสตร์ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน เพื่อพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละระยะ จัดทํา
รายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัย
Review the documents, textbooks, research reports, and research articles
on topics related to home economics focusing on students’ personal interest for solving
problems and/or developing of working performances, and writting concept paper,
collect data, analyze data, and develop innovation based on research finding,
conducting research report, preparation of manuscript and research presentation
3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผลงาน
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ทาง
วิชาการ
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
วิชาการ
1 จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
ผู้ช่วย
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ภาคผนวก
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
จ
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551
2 อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ผู้ช่วย
วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)
ภาคผนวก
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
จ
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
3 ไพรวัลย์ ประมัย
อาจารย์
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาคผนวก
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
จ
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

4

คงศักดิ์ ศรีแก้ว

5

อุทัยวรรณ ฉัตรธง

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ภาคผนวก
จ

รอง
Ph.D. (Food Science)
ศาสตราจารย์ University of Newcastle, 2549
M.App.Sc. (Food Science and Technology)
University of Western Sydney, 2543
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ภาคผนวก
วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
จ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

ผู้ช่วย
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551
อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ผู้ช่วย
วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
ไพรวัลย์ ประมัย
อาจารย์
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
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ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงาน
ทาง
วิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
4

5

ลําดับ
1

2

3

คงศักดิ์ ศรีแก้ว

รอง
Ph.D. (Food Science)
ศาสตราจารย์ University of Newcastle, 2549
M.App.Sc. (Food Science and Technology)
University of Western Sydney, 2543
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
อุทัยวรรณ ฉัตรธง
วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

ผู้ช่วย
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551
อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ผู้ช่วย
วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
ไพรวัลย์ ประมัย
อาจารย์
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ

ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

4

คงศักดิ์ ศรีแก้ว

รอง
ศาสตราจารย์

5

อุทัยวรรณ ฉัตรธง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

ธัชคณิน จงจิตวิมล

รอง
ศาสตราจารย์

7

ศุภนิช เจริญสุข

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8

ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
Ph.D. (Food Science)
University of Newcastle, 2549
M.App.Sc. (Food Science and Technology)
University of Western Sydney, 2543
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2559
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2556
บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562

ผลงาน
ทาง
วิชาการ

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ

ภาคผนวก
จ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒสิ าขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงาน
ทาง
วิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,2539
หมายเหตุ:
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ตามประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ หรือเป็นประเด็นที่สัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่งแก้ปัญหาและ/
หรือพัฒนางาน และเพื่อสั่งสมองค์ความรู้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
5.3.3 แผน ข
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
5.4 จํานวนหน่วยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.4.2 แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.4.3 แผน ข
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการให้ คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให้ คํ า ปรึ ก ษา ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทางคหกรรมศาสตร์ทางเวปไซด์ และมีตัวอย่างให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยการจัดสอบการนําเสนอที่มี
อาจารย์ ส อบเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผิดชอบ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
- การทํารายงาน
2. มีความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทาง - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
วิชาชีพ
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. มีจิตสํานึกสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
สังคม
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์
4. มีความรู้ทันสมัย รู้จกั แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน โดย
มีความสามารถพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ในการ
งานและพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพ
5. มีทักษะการเป็นผู้นําและทํางานเป็นหมู่คณะ
- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
- การทํารายงานกลุ่ม
6. มีความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มกี ารเรียนรู้ด้วยตนเอง
เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
7. มีความรูแ้ ละทักษะในระเบียบวิธีหรือกระบวน การ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
วิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ได้
- มีโครงการวิจัยย่อย ในรายวิชาต่างๆ
อย่างอิสระ
- มีวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
8. มีใจกว้าง สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการ
- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้
9. เป็นผู้ที่มีเหตุผล เชื่อมั่นในวิธีบริหารจัดการด้าน
- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน
คหกรรมศาสตร์
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสริมและสอดแทรก
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เรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังนี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผู้อื่น รวมไปถึงงานวิชาการหรือ
งานวิจัยเป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ที่ศึกษา
2) มีความรู้ในการสืบค้นและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้
4) มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ ใ ห้เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชาและเนื้อหาสาระตลอดจนมีการทําวิจัยจากสถานการณ์จริงหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
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พิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) ประเมินจากรายงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทํา
2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
4) ประเมินจากการทดสอบ
5) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
เกี่ ย วกั บ วิ ช าที่ ศึ ก ษาและการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ จาก
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณี ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ เ หมาะสมในการทํ า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทําได้โดยการ
ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคน
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือ
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ผู้ร่วมงาน
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม
5) มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
2.4.2 กลยุท ธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรีย นรู้ด้านทั กษะความสั มพัน ธ์ระหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่มโดยมีการ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุ่ม และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ นอกจากนี้ยังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ค วามสามารถในการใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะการนําเสนอความรู้เชิงวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีรายวิชาที่ส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
HOME711
HOME712
HOME713
HOME721
HOME722
HOME723
HOME724
HOME725

ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
Research Methods in Home Economics
ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
Home Economics Science and Arts
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
Home Economics Technology for Community Development
ศิลปะประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Artificial Art and Local Wisdom
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์สําหรับธุรกิจ
Artificial Art Products for Community Business
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะประดิษฐ์
Artificial Art Innovation and Technology
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานศิลปะประดิษฐ์
Computer Technology for Artificial Art Design
การจัดการงานศิลปะประดิษฐ์
Artificial Art Management

2

3

4

5

 

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

  

1

2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1
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3

4

5

1
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
HOME731
HOME732
SCED733
HOME734
HOME735
HOME741
HOME742
HOME743

2

อาหารและโภชนาการชุมชน
Food and Nutrition for community
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น

Local Food Product
ระบบบริการอาหารและความปลอดภัย

Food Service System and Safety
นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
Innovation and Food Technology and Nutrition
การจัดการธุรกิจอาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Business Management
การพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมือง

Development of Local Textile Wisdom
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

Costumes and Fabric Products Development
เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอพื้นเมือง
Technology of Dyeing with Natural Colours for Traditional
Textiles

3

4

5

1

2

3
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
HOME744
HOME745
HOME761
HOME762
HOME791
HOME792
HOME793
HOME794

นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
Costumes and Fabric Products Innovation
การจัดการธุรกิจสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
Fabrics and Costumes Business Management
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
Seminar in Home Economics 1
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
Seminar in Home Economics 2
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
Thesis 1, Type A 1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
Thesis 2, Type A 1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
Thesis 3, Type A 1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
Thesis 4, Type A 1

2

3



4

5

1

2




3



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

1

2

3

1

2





5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
HOME795
HOME796
HOME797

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
การค้นคว้าอิสระ
Independent study



2

3

4

5

1

2
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

1

2



5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2

3

4

5

1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
ให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้กําหนดให้ทําการวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบ
อาชีพอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอนและหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล กรณีการวิจัยดํ าเนินการ
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทํา (ประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา) เช่น ระยะเวลาในการหางาน
ความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจที่จบการศึกษาและเข้า
ทํางานในหน่วยงานนั้นๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงาน
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปวิจัยหรือศึกษาต่อ โดยการส่ง
แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติอื่น
2.2.5 ประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นและสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
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1) จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและบทความทางวิชาการ
2) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ
3) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
4) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1.1 แผน ก แบบ ก 1
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่คณะ/มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรื อสิ่ งพิม พ์ ทางวิ ชาการซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นที่มีค ณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer
Review) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 เรื่อง
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.1.2 แผน ก แบบ ก 2
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่คณะ/มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรื อสิ่ งพิม พ์ ทางวิ ชาการซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นที่มีค ณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer
Review) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 เรื่อง
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.1.3 แผน ข
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่คณะ/มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
(Peer Review) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 เรื่อง
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ หลักสูตรที่สอน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพลีลาท่าทีและกระบวนการเรียนการสอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องเช่น การทําผลงานทางวิชาการ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยอาจร่วมมือกับ
ต่างสาขา ต่างสถาบันต่างชาติ การสนับสนุนอาจทําได้โดยการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ
การให้เงินพิเศษเพิ่มเพื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมและวารสารทางวิชาการและลด
ภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการทําวิจัย
2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกํากับมาตรฐานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1.2 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและของรายวิชาที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3 จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั กสู ต รและของรายวิ ช าหลั ง จากสิ้ น สุด การเรี ย น
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
1.4 มีการจัดประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตร ติดตามและกํากับ
มาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร และนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือพัฒนา
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2. บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่ างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้แ ละ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยกระบวนการทางคหกรรมศาสตร์
2.3 มี ความสามารถในการจั ดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผ ลและคิ ด
สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางคหกรรมศาสตร์
2.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมี
คําอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
2.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคม
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2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
2.7 มี ค วามสามารถสู ง ในการนํ า ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละ
นําเสนอข้อมูล
2.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. นักศึกษา
หลักสู ตรมี ก ระบวนการรับนั กศึก ษา และการเตรีย มความพร้ อมก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา การควบคุ ม
การดูแ ล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรดําเนินการคั ดเลื อกนั กศึกษาตามหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ การตัดสินผลสอบต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา
หลักสูตร
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมวางแผนการดําเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรจะจัด
ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้คําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษา
เล่าเรียน รวมถึงชี้แจงตารางการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การคงอยู่ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทํ า หน้ า ที่ แ นะนํ า และช่ ว ยเหลื อ
นักศึกษาทางด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย และการสําเร็จการศึกษา รวมทั้งการให้คําแนะนําในด้าน
อื่นๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรให้นักศึกษาประเมินในทุกภาคการศึกษา หาก
นักศึกษามี ข้ อร้องเรียนสามารถยื่นข้ อร้องเรียนต่อประธานหลักสูตร จากนั้ นประธานหลั กสูตรจะนํ า
ประเด็นเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร เพื่อหาแนวทางแก้ไข นอกจากนั้น
นักศึกษายังสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านคณบดี เพื่อให้คณบดีดําเนินการ พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว
4. คณาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดังต่อไปนี้
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4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการหลั ก สู ต รคั ด เลื อ ก/กลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ จ ากหลั ก ฐาน
การรั บ เข้ า โดยผู้ ส มั ค รต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีความสามารถในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทักษะ
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด อบรมสํ า หรั บ อาจารย์ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสอน การวั ด ผลประเมิ น ผล
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดอบรมด้านการวิจัย การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง จึงมี
การออกแบบหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
ดังต่อไปนี้
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
นําข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และผลการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ต่อหลักสูตร มาประกอบการพิจารณาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของ
ทั้งบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา
กําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยเน้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
ในการสอนเป็นหลัก พิจารณารายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และพิจารณากําหนดเวลา
เรียนของแต่ละรายวิชาไม่ให้ซ้ําซ้อนกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้และจัดทํารายงานผล การ
จัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรเพื่อดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตรทุกท่าน
พิจารณา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งในด้านกายภาพ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการวิจัย ห้องสมุด สื่อสารสนเทศ และฐานข้อมูล
ทางสารสนเทศอย่างเพียงพอ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อ
ภาควิชา คณะ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิด
การสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
X
X
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
X
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
X
X
X
X
X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บงั คับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1 - ข้อ 5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

5
9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
12

5
12

5
12

5
11
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชากับอาจารย์ใน
สาขาวิชาและอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น ขอคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะ หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
1.1.2 ประเมิ น การเรีย นรู้ของนั ก ศึก ษาจากพฤติ กรรมแสดงออก การทํา กิ จ กรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การจัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.2 การประเมินของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน
2.3 การประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร
2.4 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ ได้กําหนดดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ดังนี้
2.4.1 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
2.4.2 มีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.4.3 มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
แนวทางที่ใช้เพื่อประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้อาจทําโดยให้นักศึกษาทําโครงการวิชาการร่วมกัน
พฤติกรรมของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทําโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งตลอดจนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้
ทันที ซึ่งเป็ นการปรั บปรุ งย่ อ ย ในการปรับ ปรุงย่อยนั้น ควรทําได้ ตลอดเวลาที่ พบปัญ หา สําหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําทุก ๆ 3 ปีทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
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ภาคผนวก ก
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ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดทําหลักสูตร
ความเป็นมา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนการเปิดสอน
ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นปี พ.ศ. 2562 และแผนดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
มหาวิทยาลัย จากศักยภาพความพร้อมของบุคลากร คณาจารย์ เครื่องมืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ หนังสือ/
ตํ า รา ที่ มี ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมถึ ง ความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของบุคลากรทางการศึกษาและจากหน่วยงานต่าง ๆ และบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จึ ง ได้ตั้งคณะทํ างานจั ดทําหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่ อเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อของกลุ่ ม
ดังกล่าว
แนวคิดการจัดทําหลักสูตร
แนวคิ ด ในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ คํ า นึ ง ถึ ง
คุ ณ ลั ก ษณะของหลั ก สู ต รที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนเอง ตอบสนองต่ อ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมีความ
เป็นสากล พร้อมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาตรฐาน
วิชาชีพ ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จึงมีแนวคิดดังนี้
1. หลั ก สู ต รมี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนเอง โดยไม่ ซ้ํ า หรื อ เหมื อ นกั บ หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศโดยยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มี
ความเป็นท้องถิ่นเพื่อผลิตกําลังคนให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น
2. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เพิ่มทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักวิชาการและนักวิชาชีพ
ด้านคหกรรมศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการกับภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
3. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
และภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาร่วมกัน โดยจัดการวิจัย (วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ) ที่มีโจทย์ปัญหาจากท้องถิ่น และทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ แม้ว่า
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแต่ยังมีการสอดรับกับความเป็นสากลโดยหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนรวมถึงการวิจัย ต้องตอบสนองประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ซึ่งเป็น
ปัญหาในระดับประเทศด้วยเช่นกัน โดยสร้างโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน
ประเด็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กับยุทธศาสตร์การวิจัยยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชนและความมั่นคง
ศักยภาพการผลิตและการตลาด
แนวคิดและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร ดําเนินการโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ ย วข้อ งในศาสตร์ ข องคหรรมศาสตร์ ทั้ ง ด้ า นศิ ล ปหัต ถกรรม ศิ ล ปะและการออกแบบ อาหารและ
โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการบริการอาหาร งานผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา พุท ธศั ก ราช 2558 ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
4. การวิพากษ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 682/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 ลงวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
2. สํารวจความต้องการการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมถึงบุคลากรภายนอก
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
4. นําเสนอหลั กสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ความ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 25(4/2562) เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
5. นํ า เสนอหลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการสภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 77 (5/2562) เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
6. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 161 (9/2562) เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
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7. นําเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้การรับทราบหลักสูตรผ่าน
ระบบ CHECO
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
3 รองศาสตราจารย์ บุษรา สร้อยระย้า
4

รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ สุรพันธพิศิษฐ์

5
6

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
คุณสมชาย สุรเวคิน

คณะ สถาบัน/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานกรรมการบริหารบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จํากัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ผู้วิพากษ์หลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับคําอธิบายรายวิชาแกนให้แสดงถึงอัตลักษณ์ ได้แก้ไขแล้วตามคําแนะนําโดยปรับคําอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตร
และปรับชื่อรายวิชา
2. ปรับแก้ Curriculum mapping ของรายวิชาใน เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping บางรายวิชาใน
หลักสูตร
กลุ่มรายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา
3. ตรวจสอบตัวเลขจํานวนหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ผู้วิพากษ์หลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรชั สุดสังข์
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. กลุ่มรายวิชาเลือก ให้มีการแบ่งกลุ่มเลือกให้ชัดเจน ปรั บ แก้ ไ ขตามคํ า แนะนํ า โดยระบุ เ ป็ น 3 กลุ่ ม เลื อ ก
ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ กลุ่ ม อาหารและ
โภชนาการ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2. ควรปรับชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาคหกรรม นําข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ศาสตร์ เป็น สหวิทยาการทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อ
เป็นการบูรณาการ
3. ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รควรเขี ย นเน้ น ความสํ า คั ญ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคหกรรมศาสตร์
4. ควรเพิ่มการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อ้างอิงการจัดการเรียนการสอนของระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ผู้วิพากษ์หลักสูตร : รองศาสตราจารย์ บุษรา สร้อยระย้า
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาคหกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา ให้มีความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรในการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ควรกําหนดให้ชัด
3. ควรปรับชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาจาก สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ เป็นสหวิทยาการทาง คหกรรมศาสตร์

ปรับแก้ไขชื่อรายวิชาเป็น “เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาชุมชน” และปรับคําอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้อง
ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอ
นําข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ผู้วิพากษ์หลักสูตร : รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ สุรพันธพิศิษฐ์
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. กลุ่มรายวิชาเลือกด้านอาหารและโภชนาการควร
เพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับแนวอาหารสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย
2. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์และคําผิดทีป่ รากฏใน
เล่มหลักสูตร
3. ทบทวนจํานวนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม

ปรับแก้ไขเพิ่มในคําอธิบายรายวิชาระบบการบริการ
อาหารและความปลอดภัย
แก้ไขคําผิดและปรับรูปแบบการพิมพ์
ปรับเพิ่มจํานวนรายวิชาเลือก
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ผู้วิพากษ์หลักสูตร : นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการศึกษา เพิ่มกิจกรรมในคําอธิบายรายวิชาที่สามารถบูรณา
สถานการณ์จริงเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคหกรรม
การได้
ศาสตร์และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
ผู้วิพากษ์หลักสูตร : คุณสมชาย สุรเวคิน
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรควรส่งเสริมให้มีรายวิชาหรือการ
เพิ่มรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
เรียนการสอนที่แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ํา
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 จากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 25(4/2562) เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ตรวจเช็คจํานวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รายวิชาเลือกให้สอดคล้องกัน
2. การกําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรให้มีความ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ชั ด เจนและโดดเด่ น มี ค วามแตกต่ า งจากระดั บ
ปริญญาตรี
3. ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4. ตรวจสอบการพิมพ์คําถูกคําผิดและการแยกคํา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 77 (5/2562) เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่ รายวิชา ทบทวนตามคําแนะนํา
(Curriculum Mapping) ในรายวิชา วิทยานิพนธ์ 4 แบบ
ก 1 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2 และการค้นคว้าอิสระ
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 161 (9/2562) เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ปรับคํากลุ่มวิชาเลือกออกเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนใน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
การเลือกกลุ่มวิชา เนื่องจากไม่ได้เลือกแบบยกกลุ่ม
แต่เป็นการเลือกตามความสนใจให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิต
เพิ่มตารางรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
เพิ่มตามข้อเสนอแนะ
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การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
จุดคุ้มทุนในแง่งบประมาณ
แผน ก แบบ ก 1
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี หรือ 5 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 80,000 บาท/คน
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพื่อเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 16,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 64,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากแผน ก แบบ ก1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึง
ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแผน ก แบบ ก
1 เรียนไม่น้อยกว่า 2 คน คํานวณจาก 40,000 บาท/คน
แผน ก แบบ ก 2
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี หรือ 5 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 80,000 บาท/คน
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพื่อเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 16,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 64,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากแผน ก แบบ ก2 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึง
ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแผน ก แบบ ก
2 เรียนไม่น้อยกว่า 3 คน คํานวณจาก 40,000 บาท/คน
แผน ข
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี หรือ 5 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 80,000 บาท/คน
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพื่อเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 16,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 64,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากแผน ข มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
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ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแผน ข เรียนไม่
น้อยกว่า 5 คน คํานวณจาก 40,000 บาท/คน
จุดคุ้มทุนที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน
การเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะทําให้ได้องค์ความรู้
จากการทําวิจัย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถประยุกต์หรือต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาท้องถิ่นได้
นอกจากนี้งานวิจัยจากการค้นคว้าอิสระสามารถนําไปเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งสามารถเป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
(KPI) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกทางหนึ่ง และถ้าอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระสามารถเผยแพร่
งานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการร่วมกับนักศึกษาในปริมาณที่มากพอสําหรับเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จะทําให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
การสํารวจความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู อาจารย์ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าที่
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผู้ ป ระกอบการ ผู้ นํ า ท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง จํานวน 120 คน มีผลการสํารวจดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ ต อบแบบสอบถามแบ่ ง เป็ น เพศชาย 48 คน (40.00%) เพศหญิ ง
72 คน (60.00%)
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-25 ปี จํานวน 69 คน (57.50 %) อายุ
ระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 24 คน (20.00%) อายุระหว่าง 31-35 ปี จํานวน 19 คน (15.84%) และอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี จํานวน 8 คน (6.67%)
3. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว จํานวน 118 คน (98.34%) ตามสาขาต่าง ๆ ได้แก่
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาผ้าและเครืองแต่งกาย สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน สาขาวิชาครูปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ และจบปริญญาโท จํานวน 2 คน (1.67%) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
4. ประสบการณ์การทํางาน
มีประสบการณ์ทํางานเป็นบุคลากรการศึกษาในโรงเรียน จํานวน 23 คน

(119.17%)

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 12 คน (10.10%) ข้าราชการพลเรือน จํานวน 217 คน (14.17%) ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 29 คน (24.17%) พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 19 คน (15.83%) พนักงานโรงแรม
จํานวน 15 คน (12.50%) และอื่น ๆ (ยังไม่มีงานทําเพิ่งจบการศึกษา) จํานวน 5 คน (4.17%)
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5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 45 คน (37.50%) ตั้งแต่ 3-5 ปี จํานวน
41 คน (34.17%) ตั้งแต่ 6-10 ปี จํานวน 22 คน (18.33%) และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 12 คน
(10.00%)
6. ความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาคหกรรมศาสตร์
สนใจที่จะศึกษา จํานวน 112 คน (93.33%) และไม่สนใจ จํานวน 8 คน (6.67%)
ตอนที่ 2

ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
จากการสํา รวจความสนใจต่ อการศึก ษาต่ อ ในหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช า

คหกรรมศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สนใจที่จะศึกษา จํานวน 112 คน (93.33%) ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และปัจจัยที่จะเลือกศึกษาต่อ (โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ
วัตถุประสงค์และปัจจัยที่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการเพิ่มพูนวุฒิการศึกษา
2. เพื่อการเปลี่ยนตําแหน่งงาน
3. เพื่อให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้น
4. ต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน
5. ต้องการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อแนะนําให้กับผู้ต้องการรู้
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่น
6. นําไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจําวัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ
7. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของหน่วยงาน
8. มีความเชื่อมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
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คําตอบ
(จํานวนคน)
50
21
46
24
12
17
10
21
19
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2. รูปแบบการจัดช่วงเวลาการเรียนการสอน
ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
1) ภาคปกติในเวลาทําการจันทร์-ศุกร์ จํานวน 12 คน (10.00%)
2) ภาคเสาร์-อาทิตย์ จํานวน 108 คน (90.00%)
3. ระยะเวลาในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทันที จํานวน 21 คน (17.50%) ใช้ระยะเวลา 12 ปี จํานวน 49 คน (40.83%) อยู่ระหว่างตัดสินใจ จํานวน 39 คน (32.50%) และอื่น ๆ จํานวน 11
คน (9.17%)
สรุปจากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร้อยละ 93.33 โดยวัตถุประสงค์ส่วน
ใหญ่ คือ ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา และเพื่อให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่ง
สูงขึ้น และต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อการเปลี่ยนตําแหน่งงาน โดยปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกศึกษาต่อ คือ มีความเชื่อมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจคือ การเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 90.00 เพราะว่าวันธรรมดาติดทํางาน
ประจํา ซึ่งมีผู้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทันที ร้อยละ 17.50 ใช้ระยะเวลา 1-2
ปี ร้อยละ 40.83 อยู่
ระหว่างตัดสินใจ ร้อยละ 32.50 และอื่น ๆ คือ ยังไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ และอยากเก็บประสบการณ์
ในการทํางานก่อน ร้อยละ 9.17
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สํ า รวจความต้ อ งการใช้ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 ผลการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป โดย
แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง ให้ทาํ เครื่องหมาย  ลงใน  ที่เป็นความจริงและเขียนตอบในช่องที่กําหนดให้
เพศ
 ชาย
 หญิง
 26-30 ปี
 31-35 ปี
อายุ
 20-25 ปี
 36-40 ปี
 41-50 ปี
 อายุมากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 กําลังศึกษาปริญญาโท
สาขาทีส่ ําเร็จการศึกษาสูงสุด โปรดระบุ ...........................................
การทํางาน
 ครูในโรงเรียน
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการพลเรือนทั่วไป
 ธุรกิจส่วนตัว
 พนักงานบริษัทเอกชน
 พนักงานโรงแรม
 อื่นๆ..............
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  น้อยกว่า 3 ปี
 ตั้งแต่ 3 – 5 ปี
 ตั้งแต่ 6-10 ปี
 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
ความสนใจศึกษาต่อหลักสูตร
ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือไม่
 ไม่สนใจ (หากไม่สนใจยุติการทําแบบสอบถาม)
 สนใจ
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ตอนที่ 2 ความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์และปัจจัยที่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เป็นความจริง โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
คําตอบ
วัตถุประสงค์และปัจจัยที่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการเพิ่มพูนวุฒิการศึกษา
2. เพื่อการเปลี่ยนตําแหน่งงาน
3. เพื่อให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้น
4. ต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน
5. ต้องการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อแนะนําให้กับผู้ต้องการรู้
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่น
6. นําไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจําวัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ
7. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของหน่วยงาน
8. มีความเชื่อมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
รูปแบบการจัดช่วงเวลาการเรียนการสอน
 ภาคปกติในเวลาทําการจันทร์-ศุกร์
ระยะเวลาในการตัดสินใจเพือ่ ศึกษาต่อ
 ทันที
 อยู่ระหว่างตัดสินใจ

 ภาคเสาร์-อาทิตย์
 1-2 ปี
 อื่น ๆ โปรดระบุ................

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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พิมพ์สําเนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
----------------------------------เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
และมติสภามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ 126(10/2559) เมื่ อวันที่ 29
ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับสําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงใหม่
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อ 4 บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ มติ ห รื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรื อวิ ท ยาลั ย” หมายความว่ า คณะหรื อวิ ท ยาลัย ซึ่ง เป็ น ส่ว นราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี” หมายความว่าคณบดีหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าที่
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอยู่ในสังกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดี
หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะสถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่ง
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
“คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่ า อาจารย์ประจํ าหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตามประเมิ น ผลและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผู้รั บผิดชอบหลั กสูตรต้องอยู่ ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึ กษา โดยจะเป็ นอาจารย์
ผู้รั บ ผิด ชอบหลั กสู ต รเกิ น กว่ า 1 หลั กสูต รในเวลาเดีย วกั นไม่ ได้ ยกเว้ นพหุ วิท ยาการให้ เ ป็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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“ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก” หมายความว่ า ผู้ ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจํ า ในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ
“อาจารย์ผู้สอบวิ ทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์
ประจํ า และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามให้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามหรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและ
ออกคําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อดําเนินการตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยไม่แบ่งภาคหนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้
7.2.1 การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค คื อ ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
7.2.2 การศึ ก ษาระบบไตรภาค คื อ ปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ภาค
การศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
7.2.3 การศึกษาจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
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ระบบการจัดการศึกษาในข้อ 7.2.1 – 7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็ได้
7.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์จํานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น
ให้มีจํานวนชั่วโมงการเรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8
การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ โดยให้แต่ละหลักสูตร
กําหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ต้อ งจั ด การเรี ย นการสอนไม่ น้ อ ยกว่ า 15 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ก ารจั ด การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2
ประเภท ดังนี้
8.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 15หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
8.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึ ก ษาไม่ เ กิ น 6 หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ต ามระบบทวิ ภ าคสํ า หรั บ หลั ก สู ต รที่ จั ด
การศึกษาในระบบอื่นๆตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
การศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต กําหนดดังนี้
9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่ วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบท
วิภาค
9.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 7 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
10.1 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง มุ่ ง ให้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึ กษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนั ก
วิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
10.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ ง ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
และมาตรฐานวิ ชาการและวิ ชาชี พที่ เป็น สากล เน้นการพั ฒนานักวิ ชาการและนั กวิชาชีพ ที่มีค วามรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
10.3 หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาลั ก ษณะอื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
กําหนด
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับ หลักเกณฑ์
การเทียบความรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร
11.1 ประกาศนี ย บัต รบั ณฑิ ต และหลั ก สูต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สู ง ให้ มี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน คือ
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แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ น การศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งทํ า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
11.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง
แบบ 1 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ ล งทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา ไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา
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12.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
12.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
หมวด 3
การดําเนินการศึกษา
ข้ อ 13 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
ดําเนินงาน ดังนี้
13.1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
13.2 คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
13.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 14 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
14.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
14.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
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14.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
14.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
14.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
14.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
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วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
14.3 ปริญญาโท
14.3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
14.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี
14.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึก ษาวิ ทยานิพ นธ์หลั กและการค้ น คว้าอิ ส ระ ต้ องเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุ ณ วุฒิปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท่า หรือขั้นต่ํ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
ผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรั บอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
14.3.4 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระต้ อ ง
ประกอบด้วยอาจารย์ป ระจํา หลั ก สูตรและผู้ท รงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้ อ ยกว่า 3 คน ตาม
ประกาศที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้ องไม่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาหลั กหรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
14.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
14.4 ปริญญาเอก
14.4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
14.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
14.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรั บอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5
เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
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กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
14.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ ประจํา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
14.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 15 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
15.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่
เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และดํ า รง
ตํ า แหน่ ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป และมี ผ ลงานทางวิ ช าการตามเกณฑ์ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และดํ า รง
ตําแหน่ งศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกิ นกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า 15 คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
15.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ 16 การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
16.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
เว้นแต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ
16.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร
16.3 การสอบวิ ทยานิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่ อทดสอบความรู้แ ละความเข้าใจใน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ของนั กศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และนั กศึ ก ษาใน
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2
16.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
16.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขา
วิชาเอก และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระและ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2
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หมวด 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
17.1 ประกาศนียบัตรบั ณฑิตจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
17.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
17.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
17.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ทั้งนี้ ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 18 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เงื่อนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ 17 ต้องนําหลักฐานมารายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 5
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
20.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
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D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรค่าระดับคะแนนที่สอบได้ต้อง
ไม่ต่ํากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ํากว่า B
20.2 ในกรณี ที่ ร ายวิ ช าในหลั ก สู ต รไม่ มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ค่ า ระดั บ ขั้ น
ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
I
IP
V
W

ความหมาย
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (Inprogress)
ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)
การถอนรายวิชา (Withdrawn)

20.3 การให้ S หรือ U จะกระทําได้ดังนี้
20.3.1 เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหรือนับหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กําหนดเป็น
รายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติม
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
20.3.2 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
20.4 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
20.4.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
20.4.2 อาจารย์ ผู้ ส อนเห็ น สมควรให้ ร อผลการศึ ก ษาเพราะนั ก ศึ ก ษายั ง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องดําเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไปเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที
20.5 การให้ W จะกระทําในกรณีต่อไปนี้
20.5.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ28
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20.5.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 32
20.5.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
20.5.4 นักศึกษาได้รับอนุมั ติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนจากสัญ ลักษณ์ I
เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด
20.6 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1
ภาคการศึกษา
20.7 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่คณะมอบหมาย
ข้อ 21 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็น
ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
P

ผ่าน (Pass)

F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
IP

การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (Inprogress)

S

เป็นที่พอใจ (Satisfactory)

U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
ข้อ 23 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
กระบวนการวิ จัย การเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ ปากเปล่า
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระประเมินในวันสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และ/หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และให้ผลการประเมินเป็นดังนี้
ระดับขัน้

ความหมาย

Excellent

ดีเยี่ยม

Good

ดี

Pass

ผ่าน
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ข้อ 24

Fail
ไม่ผ่าน
การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
24.1 การเรียนซ้ํา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบ

ได้ต่ํากว่า B
24.2 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า3.00แต่ไม่
ต่ํากว่า 2.50สามารถเรียนซ้ําวิชาที่สอบได้ต่ํากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ 25 การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
25.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับ
จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 20.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ซ้ํา หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย
25.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรให้
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่านั้น
25.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคเรียนนั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้ง
หารด้วยจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น
25.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
25.5 การคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาค
เรียนที่ 2ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
25.6 ในภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาได้ P รายวิ ช าใด ไม่ ต้ อ งนํ า รายวิ ช านั้ น มา
คํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ข้อ 26 การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ
นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการ
สอบอาจได้รับโทษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
26.1 ตกในรายวิชานั้น
26.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1ปีการศึกษา
26.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 6
การลงทะเบียน
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
27.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
27.2 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม – ลด รายวิชาในแต่ละ
ระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
27.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
27.4 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
27.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต การ
ลงทะเบียนเรียนที่มี จํานวนหน่ วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ กําหนดอาจทําได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชา
ที่เป็ นวิ ทยานิ พนธ์ หรื อเป็นภาคการศึกษาสุ ดท้าย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
27.6 นั กศึก ษาที่เรียนวิ ชาครบตามหลัก สูต รแล้ ว แต่ยัง ไม่สํ า เร็ จการศึ ก ษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ
27.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
27.8 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน 15 วัน
นับ จากวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา หากไม่ ป ฏิ บั ติต ามดั ง กล่า วมหาวิ ท ยาลั ย จะถอนชื่ อ นั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น จาก
ทะเบียนนักศึกษา
27.9 ให้อธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่
ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา
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การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกต้องอนุมัติก่อนพ้นกําหนดเวลา
2 ปีนับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
27.10 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบั นอุ ดมศึ กษาหรื อมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
27.11 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้
แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 28 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียน
28.1 การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทําได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
28.2 การขอถอนรายวิชา กระทําได้ ดังนี้
กรณีการถอนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุมัติการเพิกถอนแล้วรายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา
กรณีการถอนเมื่อพ้นกําหนด 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้ รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยมีบันทึกอักษร “W” ในช่องผลการศึกษา
การเพิ่ ม และการถอนวิ ช าเรี ย นจะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ 29 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทําได้เมื่อมีคุณสมบัติครบ
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 30 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ตามที่กําหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่า
จะสําเร็จการศึกษา โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจาก วันเปิดภาคการศึกษา
หมวด 7
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 31

ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3ประเภท ดังนี้
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31.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา
31.2 นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ
17 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
31.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
และ/หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
31.4 สถานภาพของผู้เข้าศึกษา
31.4.1 นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
31.4.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งใน
ระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย
31.4.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบ
ภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้
31.4.4 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มศึ ก ษา ได้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษา
ข้อ 32 การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน
32.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้น
แต่การลาพักในภาคการศึกษาแรกไม่อาจอนุญาตให้ลาพักได้
32.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
32.4 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับ
รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
32.5 นักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
32.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นใบลาออกและต้อง
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 33 การพ้นจากสภาพนักศึกษา
33.1 ตาย
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33.2 ลาออก
33.3 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
33.4 ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ํากว่า 2.50
33.5 สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน
33.6 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12
33.7 ไม่ ม าลงทะเบี ย นเรี ย นภายในเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และมิ ไ ด้ ล าพั ก
การศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
33.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
33.9 สําเร็จการศึกษา
หมวด 8
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต
ข้อ 34

การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
34.1 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาไม่
เต็มเวลาได้ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด
34.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 34.1 ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1ภาคการศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1ปีการศึกษาก่อนสําเร็จ
การศึกษา
34.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อกําหนดของหลักสูตรให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาได้
ข้อ 35 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
35.1 การโอนหน่วยกิตนักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันหรือเทียบเท่า
ในหลักสูตรระดั บบั ณฑิตศึกษาที่ ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยอื่ นได้เฉพาะ
รายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไปโดยนับหน่วยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้อง
เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5ปีนับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
35.2 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
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หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ทั้งนี้การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 36 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับ
การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอนให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 37 การเปลี่ยนสาขาวิชา
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 โดยนับ ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน
ข้อ 38 การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ โ ดยมีเ งื่ อ นไขและวิ ธี ก ารตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยกํ า หนดทั้ งนี้ การนั บ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
หมวด 9
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ 39 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
39.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
39.2 ปริญญาโท
39.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
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วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
39.2.3 แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต ร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วน
หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
39.3 ปริญญาเอก
39.3.1แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตี พิม พ์ หรื ออย่ า งน้ อ ยได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตีพิม พ์ใ นวารสารระดับชาติ หรื อ นานาชาติที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
39.3.2 แบบ 2 ศึก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่กํ า หนดในหลั กสู ต ร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิม พ์ หรืออย่างน้อยได้ รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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ข้อ 40 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาผู้คาดว่ าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ ยื่นคําร้องแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นภาคการศึกษาสุดท้าย
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้อ 41 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
1) การกํากับมาตรฐาน
2) บัณฑิต
3) นักศึกษา
4) คณาจารย์
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 42 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ข้อ 43 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุงจะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในกรณี เ ป็ น หลั ก สู ต รร่ ว มระหว่ า งสถาบั น หรื อ หลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ ของหลาย
สถาบันอาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้

บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 จนสําเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
(นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สําเนา
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แท
น
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
: Jiraphat Kaewsritong
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 16 มีนาคม 2528
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055-267106
โทรสาร
055-267104
โทรศัพท์มือถือ
091-838-7152
E-mail:
jiraphat7555@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
คศ.ม. (บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปีที่จบ
2561
2554
2551

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
ศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม อาหารฟิวชั่น การฝึกอบรมทางด้านคหกรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, ธันวดี ศรีธาวิรัตน์, กีรติญา สอนเนย, วิรัชยา อินทะกันฑ์
และกุลชญา สิ่วหงวน. (2562). การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
ดอกไม้สดอบแห้งเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชน
ตําบลดินทอง อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก. วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่,
11(5), 422-433.
2
วิจัย จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, กุลชญา สิ่วหงวน, ศักสิทธิ์ บํารุง, นิตยา โสคําภาและ
ฐิ ติ พ งษ์ มณี ขั ต ย์ . (2561). การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ริ ก ลาบแคลเซี ย มสู ง ที่ มี
ส่ ว นผสมของปลาสร้ อ ยขาวป่ น . รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
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ลําดับ

3

4

5

6
7

ประเภท

รายการบรรณานุกรม
ระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทา
ลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561, 285-292.
วิจัย จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อิทะกันฑ์และกุลชญา สิ่วหงวน. (2560). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดษฐ์โอทอป
จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 8(2), 163-173.
วิจัย จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. (2559). การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะวิชาชีพด้านคหกร
รมศสาตร์ สํ า หรั บ ผู้ สูง อายุ . วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ . บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,10(1), 49-66.
วิจัย จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, วิทวัฒน์ ยินดี และอําภาภรณ์ คงมี.
(2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้ง
ที่ 3, 384-392
หนังสือ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. (2559). เดคูพาจใครๆ ก็ทําได้. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
วาดศิลป์. 128 หน้า.
หนังสือ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. (2559). ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์วาดศิลป์. 64 หน้า.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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HOME761
HOME762
HOME712
HOME713
HOME721
HOME722
HOME723
HOME725
HOME741
HOME742
HOME743
HOME744
HOME745
HOME791
HOME792
HOME793
HOME794
HOME795
HOME796
HOME797

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
ศาสตร์และศิลป์ทางคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ศิลปะประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์สําหรับธุรกิจ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะประดิษฐ์
การจัดการงานศิลปะประดิษฐ์
การพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอพืน้ เมือง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอพื้นเมือง
นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
การจัดการธุรกิจสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
การค้นคว้าอิสระ

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9
9
9
9
6
6
6

: นายไพรวัลย์ ประมัย
: Mr. Phaiwan Pramai
: อาจารย์
: วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2530
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267054
โทรสาร 055-267054
โทรศัพท์มือถือ 089-2723526
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อีเมล์ : phaiwan.p@psru.ac.th
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานบันการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2561
2553

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย Pramai, P. and Jiamyangyuen, S. (2016). Chemometric classification of
pigmented rice varieties based on antioxidative properties in relation
to color. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(5),
463-472.
2
วิจัย ปทิตตา แท่นทอง ธัญญารัตน์ ปักดํา ษิรดา เรืองธนัตกุล ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม
อินเกต สุสิตรา สิงโสม และไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
เทียนเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากแป้งข้าวเหนียวดําสอดไส้ธัญพืชและพืชหัวสีม่วง.
PSRU Journal of Science and Technology, -(-), ---.
3
วิจัย ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย และ สุสิตรา สิงโสม. (2562).
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยํา. PSRU Journal of Science and
Technology, 4(3), 15-16.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
รหัสวิชา
HOME711
HOME761
HOME762
HOME731
HOME732

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
อาหารและโภชนาการชุมชน
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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HOME733
HOME734
HOME791
HOME792
HOME793
HOME794
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HOME797

ระบบบริการอาหารและความปลอดภัย
นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
การค้นคว้าอิสระ

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
9
9
9
6
6
6

: นางสาวอรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
: Mrs. Arunlul Chodnakarin
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 5 สิงหาคม 2526
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําบลพลายชุมพล อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267106,
โทรสาร 055-267104
โทรศัพท์มือถือ 089-2723526
อีเมล์ : siriangkanakun@psru.ac.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบ
2556
2549

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีโปรตีน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)
ลําดับ
ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย
Siriangkanakun, S. and Yongsawatdigul, J. (2012). Trypsin inhibitory
activity and gel-enhancing effect of sarcoplasmic proteins from
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ลําดับ

ประเภท

2

วิจัย

3

วิจัย

4

วิจัย

5

วิจัย

6

วิจัย

7

วิจัย

8

วิจัย

9

วิจัย

รายการบรรณานุกรม
common carp. J. Food Sci, 77, C1124-C1130.
Siriangkanakun, S., Li-Chan, E. C.Y. and Yongsawadigul, J. (2014).
Identification by GeLC-MS/MS of trypsin inhibitor in sarcoplasmic
proteins of three tropical fish and characterization of their
inhibitory properties. J. Food Sci, 79, C1305-1314.
Siriangkanakun, S., Li-Chan, E. C. Y. and Yongsawatdigul, J. (2016).
Identification and characterization of alpha-I-proteinase inhibitor
from common carp sarcoplasmic proteins. Food Chem, 192, 10901097.
ศิริพร ศิริอังคณากุล, มนตรา ศรีษะแย้ม และเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2560). ผล
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HOME731 อาหารและโภชนาการชุมชน
HOME732 ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
HOME733 ระบบบริการอาหารและความปลอดภัย
HOME734 นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
HOME735 การจัดการธุรกิจอาหารและโภชนาการ
HOME745 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
HOME791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
HOME792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
HOME793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9
9
9
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HOME794
HOME795
HOME796
HOME797

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
การค้นคว้าอิสระ

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

9
6
6
6

: นายธัชคณิน จงจิตวิมล
: Mr. Touchkanin Jongjitvimon
: รองศาสตราจารย์
: วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267054
โทรสาร 055-267054

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
ชีววิทยา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา

ปีที่จบการศึกษา
2551
2548
2545

ผลงานทางวิชาการ
ที่
ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1.
วิจัย ปิยธิดา ฟองสังข์, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และ ธัชคณิน จงจิต
วิมล. (2561). ความหลากชนิดของแมลงในสวนมะขาม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(1), 9-17.
2.
วิจัย พรพิมล ออนตานา, ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และ รัตนา นาค
สิ ง ห์ . (2561). แมลงผสมเกสรของข้ า วโพดในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก. PSRU
Journal of Science and Technology, 3(1), 18-27.
3
วิจัย วีรภัทรา ดอนไพรออน, รัตนา นาคสิงห, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และ ธัชคณิน จง
จิตวิมล. (2561). ความหลากชนิดของมดในสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU
Journal of Science and Technology, 3(1), 1-8.
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ที่
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10

11

12.

ประเภท
รายการบรรณานุกรม
วิจัย Kraikongjit, S., Jongjitvimol, T., Mianjinda, N., Sirithep, N., Kaewbor,
T., Jumroon, N. & Jongjitwimol, J. (2018). Antibacterial Effect of Plant
Resin Collected from Tetrigona apicalis (Smith, 1857) in Thung
Salaeng Luang National Park, Phitsanulok. Walailak Journal of
Science and Technology, 15(8), 559-607.
วิจัย รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท้, ธัชคณิน จงจิตวิมล และ ศุภนิช เจริญสุข.
(2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน: กรณีศกึ ษาป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat
Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 18(2), 287-295.
วิจัย เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559).
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8), 21-34.
วิจัย ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันชัย สุขราช, อมรรัตน์ ด้วงคํา และ สหณัฐ เพชรศรี.
(2559). ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา, 21(3), 121-137.
วิจัย รัตนา นาคสิงห์, ปฐม จันทร์จิตวิริยะ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ความ
หลากชนิ ด และแหล่ ง เรณู พื ช อาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae
(Hymenoptera)
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก.
Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 17(1), 3543.
วิจัย Sujipuli, K., Urtgam, S., Kunpratum, N. & Jongjitvimol, T. (2016).
Development of specific-molecular marker for sex determination
among papaya cultivars grown in Thailand. NU. International Journal
of Science, 13(2), 1-10.
วิจัย Jarernsuk, S., Dadookain, K. & Jongjitvimol, T. (2015). Economic
value and utilization of biodiversity in local communities at Nam Nao
National Park, Phetchabun province. NU. International Journal of
Science, 12(2), 1-12.
วิจัย Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. &
Jongjitvimol, T. (2015). Economic value of non-timber forest
products used by the Largest Hmong community in Thailand. NU.
International Journal of Science, 12(1), 38-51.
วิจัย Jongjitvimol, T. & Petchsri, S. (2015). Native bee pollinators and
pollen sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower
northern Thailand. Sains Malaysiana, 44(4), 529-536.
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ที่
13.

14.
15.

16.

ประเภท
รายการบรรณานุกรม
วิจัย สหณัฐ เพชรศรี, จุฬารัตน์ สงคราม และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2558). ความ
หลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ําภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social
Sciences, 16(2), 178-188.
วิจัย Jongjitvimol, T. & Poolprasert, P. (2014). Pollen sources of stingless
bees (Hymenoptera: Meliponinae) in Nam Nao National Park,
Thailand. NU. International Journal of Science, 11(2), 1-10.
วิจัย สหณัฐ เพชรศรี และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2556). มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่
บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat
Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 14(1), 13-24.
ตํารา ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2557). นิเวศวิทยาพื้นฐาน. พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
HOME761 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
HOME762 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
HOME713 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
HOME791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1
HOME792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1
HOME793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1
HOME794 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1
HOME795 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2
HOME796 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2
HOME797 การค้นคว้าอิสระ
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

: นาง ศุภนิช เจริญสุข
: Mrs. Suppanit Jarernsuk
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2525
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
9
9
9
9
6
6
6
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267106
โทรสาร 055-267104
อีเมล์ : suppanit_nit@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.ม.(สถิติประยุกต์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ประกาศนียบัตร

สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบการศึกษา
2559
2550
2546
2562

(Intro to Data Analytics and Big Data)

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สถิติประยุกต์ สถิติทางชีววิทยา
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1.
วิจัย Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. &
Jongjitvimol, T. (2015). Economic Value of Non-Timber Forest Products
Used by the Largest Hmong Community in Thailand. NU International
Journal of science, 12(1), 38-51.
2.
วิจัย Jarernsuk, S., Dadookain, K. & Jongjitvimol, T. (2015). Economic Value
and Utilization of Biodiversity in Local Communities at Nam Nao
National Park, Phetchabun Province. NU International Journal of
science, 12(2), 1-12.
3
วิจัย รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท้, ธัชคณิน จงจิตวิมล และ ศุภนิช เจริญสุข. (2560).
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชี ว ภาพของชุ ม ชน
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat
Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 18(2), 287-295.
4
ตํารา ศุภนิช เจริญสุข. (2561). สถิติทางชีววิทยา. พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HOME711 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
HOME761 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
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HOME762
HOME723
HOME724
HOME796

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะประดิษฐ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานศิลปะประดิษฐ์
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2

ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

นางสาวธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
Miss Tummatina Seesupan
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 2 สิงหาคม 2517
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3
โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 094-615-9656
E-mail : tummatinna@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ปีที่จบการศึกษา
2556
2542
2539

ผลงานทางวิชาการ
ลําดับ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
วิจัย Seesupan, T., & Narakorn, P., (2018). The Influence of Social
Commerce, Social Support, Satisfaction, Commitment and Trust to
Intention-to-Co-Creation in Brand and Continuance Intention.
Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), 18(1), 209-236.
2
วิจัย Narakorn, P. & Seesupan, T., (2019). Social Commerce Constructs and
Buyer-Seller Relationship Quality as a predictor of Intention to CoCreation in Branding. Modern Applied Science. 13(2), 169-176.
3
วิจัย Narakorn, P. & Seesupan, T., (2019). Conversation, Community, and ECommerce as Social Commerce Model for Food and Beverage
Business in Phitsanuloke Province. Humanities, Arts and Social
Sciences Studies. (HASSS), 19(2), 101-119.
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ลําดับ
4

5

6

7

8

9

10

11

12

ประเภท
รายการบรรณานุกรม
วิจัย Narakorn, P. & Seesupan, T., (2019). The Role of Attitude towards
Internet of Things (IoT) in Relation to Technology Acceptance Model in
Thailand. Journal of Global Research&Development Services. 1(2),
available online at: http//grdspublishing.org.
วิจัย ประสิทธิชัย นรากรณ์ และ ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2562). การสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างลูกค้ากับธุรกิจออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางโซเซียลคอมเมิร์ซ แรงสนับสนุน
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