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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 
************************** 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 
 
คณะ   :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   :  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
        ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Home Economics  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
 :  ปร.ด. (คหกรรมศาสตร์) 

       ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy (Home Economics) 
 :  Ph.D. (Home Economics) 

 
3. วิชาเอก :  ไม่ม ี
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

4.1 แบบ 1.1    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.2 แบบ 2.1    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.3 แบบ 2.2   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) 
   อ่ืนๆ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี (แบบ 2.2) 
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5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)........................... 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ช่ือสถาบัน......................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................... 

  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
   ช่ือสถาบัน.............................................ประเทศ................................. 
   รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาร่วมกับ ……………………………………… 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 ได้พิจารณากลั ่นกรองโดยคณะกรรมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 25(4/2562) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 77(5/2562) เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 ได้รับอนุมัติให้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 161(9/2562) เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 
  เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ 
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังน้ี 
  8.1  อาจารย์ พนักงานในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน  
  8.2  ผู้บริหารทางด้านคหกรรมศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน 
  8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
  8.4  นักบริหารจัดการทางด้านคหกรรรมศาสตร์ 
  8.5  นักพัฒนาตํารับและรายการอาหารในอุตสาหกรรมบริการอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร 
  8.6  นักวิเคราะห์และออกแบบด้านคหกรรมศาสตร์ 
        8.7  นักเขียนบทความอิสระทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
 

9.  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คณุวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัและปทีี่สําเร็จการศกึษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 จิราพัทธ์  แก้วศรี
ทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2554 

ภาคผนวก 
จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2551 

2 อรุณลักษณ์ โชติ
นาครินทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก 
จ 
 
 

3 ไพรวัลย์  ประมัย อาจารย์ ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ภาคผนวก 
จ 
 

4 คงศักด์ิ  ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Food Science) 
University of Newcastle, 2549, UK. 
M.App.Sc. (Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543, Australia. 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

ภาคผนวก 
จ 
 

5 อุทัยวรรณ  ฉตัรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก 
จ 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ 

การเรียนรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งปรากฏใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีแนวทางการพัฒนาในด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลักดันให้
สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง ดังน้ันการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
องค์กรที่มีความรู้ความสามารถทางคหกรรมศาสตร์ จึงเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการทํางานขององค์กรให้
เกิดความคล่องตัวและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อีกทั้งจากการสํารวจและการประเมินความต้องการหลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิต และความ
ต้องการศึกษาต่อ ที่ได้ให้ความสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ผ่านการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความจําเป็นและต้องการบุคลากร
ทางด้านคหกรรมศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น และบุคลากรมีความต้องการศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ทําให้มีความจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางด้าน 
คหกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถในการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม ในการวางแผนหลักสูตรจึงจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม  
โดยจะต้องบริหารและจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ อาทิ สร้างความเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นขอบข่ายงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
จึงเป็นจุดแข็งของสังคมไทย การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
พัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ  

ดังน้ันการส่งเสริมการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์จึงเป็นกลไกด้านหน่ึงของการขับเคล่ือน
กระบวนการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นไปตามลําดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทยที่กําลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลกัสูตร 
จากผลกระทบภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์น้ี จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการคิดค้นหาองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้สามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ลดต้นทุน ช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และสร้างความ
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ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นําไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศใน
สังคมโลกยุคโลกไซเบอร์แห่งศตวรรษที่ 21 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการ

วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยการน้อมนํา
คุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริ ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถท้ัง
ทางด้านศิลปะประดิษฐ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารโภชนาการ การพัฒนาชุมชน มีทักษะในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการศึกษาและวิจัย ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้กับศาสตร์
อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
-ไม่ม ี

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
- ไม่ม ี

13.3 การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการด้านเน้ือหาสาระของรายวิชา การจัดตารางเรียน และ
ตารางสอบ ตลอดจนประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยหลักสูตรจะเน้นทําการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมทั้งการสอน การวิจัย และกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคข์องหลักสูตร คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
แนวคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ด้านคหกรรมศาสตร์มาสร้างรูปแบบ องค์ความรู้

ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ 
1.2  ความสาํคญัของหลักสูตร 
 การจัดทําหลักสูตรคํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของ

ตนเอง ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม คํานึงถึงการผลิต
บุคลากรที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถทางด้านคหกรรมศาสตร์ ตลอดจนมีทักษะในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากกระบวนการวิจัยและสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ   
งานคหกรรมศาสตร์ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
1.3.1 มีความรู้ ความสามารถในการนําความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ

ทํางานพัฒนาตนเองและพัฒนาต่อยอดเพ่ือประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้ 
1.3.2 มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแบบองค์รวม และบูรณา

การความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงได้  
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองสังคมและประเทศชาติ 
1.3.4 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ปัญหา 

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ  
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และ
สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.4.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้
และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  

1.4.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ 
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้แบบองค์รวม 

1.4.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏ
และมีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 

1.4.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคม 

1.4.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
1.4.7 มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

นําเสนอข้อมูล 
1.4.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.5 ผลลพัธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปขีองนักศึกษา 
1.5.1 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ช้ันปีที่ 1 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถทบทวน

วรรณกรรมตามประเด็นที่สนใจ 
2) สามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัยตามความถนัด 
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนองานวิจัยหรือผลงาน
ระหว่างการศึกษา 
4) สามารถบริหารจัดการและทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ช้ันปีที่ 2 1) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
2) ดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3) สามารถจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
4) มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย 

ช้ันปีที่ 3 1) มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการทําวิจัยเป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รูแ้ละสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางคหกรรมศาสตร์ 
2) สามารถยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ัน
ตามตรรกะในหลักวิชา 
3) สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล ทัง้การ
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นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
เตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์  
1.5.2 แบบ 2.2  

นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ช้ันปีที่ 1 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนอผลงาน 
3) สามารถบริหารจัดการและทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ช้ันปีที่ 2 1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนอผลงานระหว่างการศึกษา
2) สามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัยตามความถนัด 

ช้ันปีที่ 3 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถทบทวน
วรรณกรรมตามประเด็นที่สนใจ 
2) สามารถนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัยตามความถนัด 
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนองานวิจัย 
4) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
5) ดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6) สามารถจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
7) มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย 

ช้ันปีที่ 4 1) มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการทําวิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางคหกรรมศาสตร์  
2) สามารถยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏ และมีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ัน
ตามตรรกะในหลักวิชา 
3) สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล ทัง้การ
เตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.6 ผลลพัธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์อย่างมีเหตุผล

แบบองค์รวมและมีความสามารถในการประยุกต์บูรณาการสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทาง      
คหกรรมศาสตร์สู่การสร้างรูปแบบ องค์ความรู้ใหม่สําหรับการพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 

2.1 การจัดการหลกัสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
 

1. กําหนดให้มีระบบและกลไกการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 
2. กําหนดให้มีระบบการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ 
บัณฑิตและอาจารย์ และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบท วน ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตร  
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ .  7 
ภ า ย ใ น  60 วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษาแต่ละปี 

1. มีระบบและกลไกการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ ประจํา
หลักสูตรมสี่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ 
80  
2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิตและอาจารย์ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จาก 5.00 คะแนน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิต 
และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จาก 5.00 คะแนน 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  

2. แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้านการสอนและ
การวิจัย 

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้มีความรู้ด้านการสอน
และการวิจัย 
 

1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรได้เข้าอบรมประชุมและหรือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้วิชาการด้านการ
สอนและการวิจัย 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

แผนพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

1. ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องเรียนเพ่ือการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ 

1. ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
3. พัฒนาทรัพยากรและปัจจยั
สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษา 

เต็ม 5.00 

2.3  การให้คาํปรึกษา และความช่วยเหลอืต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาที่เข้าศึกษา 

1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการปรับตัว ด้านวิชาการ 
2. จัดใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การดูแลนักศึกษาทุกคน 
3. จัดช่องทางและระบบบริการ
ให้คําปรึกษาหากนักศึกษามี
ปัญหาด้านต่าง ๆ  

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. มีช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษา 

2.4  ความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคณุภาพบัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน
หลังสําเร็จการศึกษา ตามความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ออกแบบหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตรถูกประเมินและออกแบบ
ร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนการติดตามภาวะการมีงาน
ทําและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ติดตามภาวะการมีงานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ร้อยละ 70 ของผู้สําเร็จการศึกษา
ถูกติดตามภาวะมีงานทําภายใน 1 ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่
คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
การศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
- ไม่ม ี

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน – เวลาดําเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาที่  1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร-์อาทิตย์ 
2.1.2  ระยะเวลาการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.1.3  การลงทะเบียนเรียน 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2.1.4  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

1) การวัดผล 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2) การสําเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาเป็นแบบ 1.1 

แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังน้ี คือ 
2.2.1  แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หรือที่เก่ียวข้อง 

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง และ  
3) มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี ในการทําวิจัยหรือมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ หรือ 
4) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.2.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการเรียนรายวิชา ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หรือสาขาที่

เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง หรือ 
3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
2.2.3 แบบ 2.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
หรือ 

3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  ปัญหาการปรับตัวซึ่งต้องมีการค้นคว้าด้วยตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลานานแล้ว  
2.3.2 ปัญหาเรื่องความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการสําเร็จการศึกษา

ปริญญาโทเป็นระยะเวลานานแล้วทางหลักสูตรจะจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2.4.2  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ทาง
หลักสูตรประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ือใช้สอบเทียบคะแนน 

2.5  แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แผนการรับแบบ 1.1 (ปรญิญาโทต่อเอกแบบไม่มีรายวิชา) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที ่1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที ่2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที ่3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

2.5.2 แผนการรับแบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อเอกแบบมีรายวิชา) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที ่1 6 6 6 6 6 
ชั้นปีที ่2 - 6 6 6 6 
ชั้นปีที ่3 - - 6 6 6 

รวม 6 6 18 18 18 
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 6 6 6 
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2.5.3 แผนการรับแบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีรายวิชา) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที ่1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที ่2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที ่3 - - 2 2 2 
ชั้นปีที ่4 - - - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 2 2 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

  รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก.งบดําเนินการ 

เงินเดือนและค่าตอบแทน - - - - - 
ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 
ค่าวัสดุ 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 
รวม (ก) 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสรา้ง - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 10 20 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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หมายเหตุ 
1. การคิดค่าใช้จ่ายในงบดําเนินงาน คิดจากจํานวนนักศึกษาคงอยู่แต่ละปีคูณค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจํานวนเงินเหมาจ่าย 50,000

บาท/คน/ปีการศึกษา ซึ่งมีฐานการคิดดังน้ี คิดประมาณร้อยละ 75 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรใกล้เคียง 

2.7  ระบบการศึกษา  
 แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร ทําการเปิดสอนแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

1) หลักสูตรแบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบบ 1.1 สําหรับผู้

เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
2) หลักสูตรแบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 สําหรับผู้
เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีก 12 หน่วยกิต 

3) หลักสูตรแบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบบ 2.2 สําหรับ 

ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 24 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
แบบ 1.1     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 
1.1) วิชาบังคับ     6 หน่วยกิต 

2) วิทยานพินธ ์     48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1      ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.1) วิชาบังคับ     6 หน่วยกิต 
1.2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2) วิทยานพินธ ์     36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2      ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1.1) วิชาบังคับ     6 หน่วยกิต 
1.2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2) วิทยานพินธ ์     48 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

แบบ 1.1      ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเฉพาะ     6 หน่วยกิต 

1.1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
 Advanced Research Methods in Home Economics 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1   1(0-2-1)  
 Seminar in Home Economics 1  
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2   1(0-2-1)  
 Seminar in Home Economics 2  
HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3   1(0-2-1)  
 Seminar in Home Economics 3 

2) วิทยานพินธ ์      48 หน่วยกิต 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1         8     
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 Dissertation 1, Type 1.1 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 2, Type 1.1               
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 3, Type 1.1               
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 4, Type 1.1               
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 5, Type 1.1               
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1    8     
 Dissertation 6, Type 1.1               
หมายเหตุ  หลักสูตร แบบ 1.1 บังคับเรียนหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

ทางคหกรรมศาสตร์ และสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต 
แบบ 2.1     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ     12 หน่วยกิต 
1.1) วิชาบังคับ     6 หน่วยกิต 

HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
 Advanced Research Methods in Home Economics 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1    1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 1  
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 2  
HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3    1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 3 

1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
HOME912  ปรัชญาและคตินิยมการบริหารทางคหกรรมศาสตร ์   3(3-0-6) 
 Philosophy and Ideology in Home Economics Administration 
HOME913  กระบวนทัศน์ทางคหกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
 Home Economics Paradigm 
HOME914 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in Home Economics 
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HOME915       บทบาทของงานคหกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา    3(2-2-5)   
 Role of Home Economics for Development 
HOME916     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์    3(2-2-5) 
 Advance Products Development in Home Economics 
HOME917    นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานคหกรรมศาสตร์    3(2-2-5)  
 Innovation and Technology in Home Economics 
HOME918  การจัดการและบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
                     Home Economics Business Administration and Management 
HOME919  ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
                     Operative Learning Community in Home Economics 
HOME920 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหารขั้นสูง    3(2-2-5)
 Advanced Management of Food Service Industry 
HOME921 การบริหารจัดการนวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ขั้นสูง   3(2-2-5)
 Advanced Management of Innovations in Artificial Art 
HOME922 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอขั้นสูง    3(2-2-5)
 Advanced Innovation and Technology 

2) วิทยานพินธ ์     36 หน่วยกิต 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1     3     
 Dissertation 1, Type 2.1 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1     6     
 Dissertation 2, Type 2.1               
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1     6     
 Dissertation 3, Type 2.1               
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1     6     
 Dissertation 4, Type 2.1               
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1     6     
 Dissertation 5, Type 2.1               
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1     9     
 Dissertation 6, Type 2.1      
หมายเหตุ  หลักสูตร แบบ 2.1 ในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) วิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนใน

รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
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สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

         แบบ 2.2     ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1.1) วิชาบังคบั     6 หน่วยกิต 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
 Advanced Research Methods in Home Economics 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 1  
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 2  
HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3     1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 3  
  1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
HOME912  ปรัชญาและคตินิยมการบริหารทางคหกรรมศาสตร ์   3(3-0-6) 
 Philosophy and Ideology in Home Economics Administration 
HOME913  กระบวนทัศน์ทางคหกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
 Home Economics Paradigm 
HOME914 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in Home Economics 
HOME915       บทบาทของงานคหกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา    3(2-2-5)   
 Role of Home Economics for Development 
HOME916     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร ์    3(2-2-5) 
 Advance Products Development in Home Economics 
HOME917    นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานคหกรรมศาสตร์    3(2-2-5)  
 Innovation and Technology in Home Economics 
HOME918  การจัดการและบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
                     Home Economics Business Administration and Management 
HOME919  ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
                     Operative Learning Community in Home Economics 
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HOME920 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหารขั้นสูง    3(2-2-5)
 Advanced Management of Food Service Industry 
HOME921 การบริหารจัดการนวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ขั้นสูง   3(2-2-5)
 Advanced Management of Innovations in Artificial Art 
HOME922 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอขั้นสูง    3(2-2-5)
 Advanced Innovation and Technology 
 2) วิทยานพินธ ์   48 หน่วยกิต 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2    3     
 Dissertation 1, Type 2.2 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2    3     
 Dissertation 2, Type 2.2               
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2    6     
 Dissertation 3, Type 2.2   
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2    6    
 Dissertation 4, Type 2.2               
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2    9    
 Dissertation 5, Type 2.2               
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2    9   
 Dissertation 6, Type 2.2               
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2    12   
 Dissertation 7, Type 2.2      
หมายเหตุ  หลักสูตร แบบ 2.2 ในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) วิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนใน

รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับการทําวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
1) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์  
Advanced Research Methods in 
Home Economics  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(2-2-5) วิชาแกน - 

HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1  
Seminar in Home Economics 1 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 
 

วิชาแกน - 

HOME971 
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   
Dissertation 1, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ์ - 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 
Seminar in Home Economics 2 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 
 

วิชาแกน HOME 961 
 

HOME972 
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   
Dissertation 2, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3 
Seminar in Home Economics 3 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 
 

วิชาแกน HOME962 

HOME973 
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   
Dissertation 3, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME974 
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   
Dissertation 4, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   
Dissertation 5, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME976  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1   
Dissertation 6, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
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2) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์ 
Advanced Research Methods in 
Home Economics  

3(2-2-5) วิชาแกน  

HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 
Seminar in Home Economics 1 

1(0-2-1) วิชาแกน - 

HOMEXXX 
 

วิชาเอกเลือก (1) 
Free Major Elective (1) 

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

3(X-X-X) วิทยานิพนธ์ - 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 
Seminar in Home Economics 2 

1(0-2-1) วิชาแกน HOME 961 
 

HOMEXXX 
 

วิชาเอกเลือก (2) 
Free Major Elective (2) 

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOME982 
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3 
Seminar in Home Economics 3 

1(0-2-1) วิชาแกน HOME962 
 

HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 7 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME985 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1 
Dissertation 6, Type 2.1 

9(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
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3)  แบบ 2.2 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรม
ศาสตร์   
Advanced Research Methods in 
Home Economics  

3(2-2-5) วิชาแกน - 

HOMEXXX วิชาเอกเลือก (1) 
Free Major Elective (1)  

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOMEXXX วิชาเอกเลือก (2) 
Free Major Elective (2)  

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 
Seminar in Home Economics 1 

1(0-2-1) วิชาแกน - 

HOMEXXX วิชาเอกเลือก (3) 
Free Major Elective (3)  

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOMEXXX วิชาเอกเลือก (4) 
Free Major Elective (4)  

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

3(X-X-X) วิทยานิพนธ์ - 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 
Seminar in Home Economics 2 

1(0-2-1) วิชาแกน HOME961 

HOMEXXX วิชาเอกเลือก (5) 
Free Major Elective (5)  

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOMEXXX วิชาเอกเลือก (6) 
Free Major Elective (6)  

3(X-X-X) วิชาเลือก - 

HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

3(X-X-X) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3  
Seminar in Home Economics 3 

1(0-2-1) วิชาแกน HOME962 

HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 7 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

9(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2 

9(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 
Dissertation 7, Type 2.2 

12(--) วิทยานิพนธ์ - 
 

รวม 12 หน่วยกิต - - 
 
3.1.5  คําอธบิายระบบรหัสวิชา 

การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมี
ความหมาย ดังน้ี 
 HOME หมายถึง อักษย่อของสาขาวิชา Home Economics 
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 เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 9 หมายถึงระดับปริญญาเอก 
 เลขหลักสิบ หมายถึง  กลุ่มวิชาดังต่อไปน้ี 

1 หมายถึง  กลุม่วิชา พ้ืนฐานทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
2 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
3 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
4 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
5 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
6     หมายถึง  กลุม่วิชา สัมมนา  
7  หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 
8 หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
9  หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 

 เลขหลักหน่วย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
  ทฤษฎี 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงบรรยาย 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
     ช่ัวโมงค้นคว้า  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  
  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงฝึกทดลอง 2-3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
     ช่ัวโมงค้นคว้า  1  ช่ัวโมง/ช่ัวโมงปฏิบัติ/สัปดาห์ 

นอกจากน้ีได้กําหนดการเขียนแสดงจํานวนหน่วยกิตและช่ัวโมงแยกเป็น 3 ส่วน เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนดังตัวอย่าง รายวิชา HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1  1(0-2-1) คือ 
           1   (0 - 2 - 1)  
    
   จํานวนหน่วยกิตทั้งหมด    จํานวนช่ัวโมงค้นคว้า 
   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย               จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

 
3.1.6  คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา หน่วยกิต 
HOME911 ระเบยีบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร ์  3(2-2-5) 
 Advanced Research Methods in Home Economics 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนดหัวข้อวิจัย การ
ออกแบบและวางแผนการวิจัย เครื่องมือวิจัย เทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง การ
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อภิปรายผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการ 
 Process of home conomics research; research problem analysis, research 
design and planning; research instruments; data collection techniques; advanced 
statistical analysis; research discussion, research ethics, process of publication in 
academic journals and presentation in academic conferences 
 
HOME912        ปรัชญาและคตินิยมการบริหารทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Philosophy and Ideology in Home Economics Administration 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กระบวนการคิดเชิงปรัชญาด้านคหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
อภิปรายโต้แย้ง ระบบคิดตรรก กระบวนการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานทฤษฏีและแนวคิดการบริหารทาง     
คหกรรมศาสตร์    

 Process of philosophy in home economics; analysis, synthesis and 
argumentation; logical thinking system; problem solving process base on  theories and 
concepts of home economics administration  
  
HOME913  กระบวนทศันท์างคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Home Economics Paradigm 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การทบทวนแนวคิด หลักการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการนวัตกรรมทางความคิด
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคหกรรมศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูง 
  Review of concepts, principles, analysis and synthesis in home 
economics; integratied innovation of new knowledge by advanced research 
 
HOME914 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านคหกรรมศาสตร ์                                     3 (2-2-5) 
 Contemporary Issues in Home Economics     
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยในศาสตร์ของคหกรรมศาสตร์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ ในประเด็นนักศึกษาสนใจ การสังเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้และกลยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหา 
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 Analysis of contemporary issues in context of home economics at the 
local, national, and international level, data synthesis, creation of knowledge and tactical 
strategies for problem solving 
 
HOME915 บทบาทของงานคหกรรมศาสตร์เพื่อการพฒันา 3(2-2-5)   
 Role of Home Economics for Development  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและแนวปฏิบัติทางคหกรรมศาสตร์กับการ
เรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมชุมชน การสร้างรูปแบบการบูรณาการคหกรรมศาสตร์กับกระบวนการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  Analysis relationship between the principles and practice of home 
economics in economic and social community learning; creation integrated model of 
house economics for problem solving and sustainable development  
 
HOME916     การพัฒนาผลติภัณฑ์ขั้นสงูทางคหกรรมศาสตร ์   3(2-2-5)  
 Advance Products Development in Home Economics 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสํารวจความต้องการของบริโภค การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดสินค้าด้านคหกรรม
ศาสตร์   กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย
กระบวนการวิจัย กระบวนการผลิตสินค้า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจําหน่ายสินค้า 
 Survey of consumer demand; home economics market product trends , 
product development process; prototype products; product quality evaluation 
production process; storage of product; product sales strategy 
 
HOME917 นวัตถกรรมและเทคโนโลยีกับงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)  
 Innovation and Technology in Home Economics 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มสําคัญของนวัตกรรม นวัตกรรมในงานคหกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่องานคหกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 
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 Current issues and important trends of innovation; innovation in home 
economics;  modern technology of home economics; application of innovation and 
technological knowledge in home economics work for solving community problems 
 
HOME918 การจัดการและบริหารธรุกิจทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5)   

Home Economics Business Administration and Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
อภิปรายและประยุกต์ ทฤษฎี แนวคิดและหลักการบริหาร ประเภทของธุรกิจคหกรรม

ศาสตร์ ระบบและวิธีการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ทางคหกรรมศาสตร์ 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร จรรยาบรรณ กฎหมายและองค์การที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 

Discussion and application on theories, concept, and management 
principles; types of home economics businesses; systems and business methods; 
business trends analysis; creation of home economics business technology for 
administration; ethics; laws and organizations of business operation 
 
HOME919 ชุมชนปฏิบัติการเรยีนรูท้างด้านคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)   

Operative Learning Community in Home Economics 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิด เทคนิค และกระบวนการของชุมชนในลักษณะจินตภาพ ที่มีงานคหกรรมศาสตร์

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเช่ือมโยงองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 Concept, techniques and processes of community through imagery 
characteristics consisting of Home Economics and local wisdoms as significant 
mechanical devices to create movement and combine new knowledge in developing 
community potential according to social and cultural contexts 
 
HOME920 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหารขัน้สูง   3(2-2-5)
 Advanced Management of Food Service Industry 
 การบริหารจัดการธุรกิจอาหารในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์โลกกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
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 Management of the food service industry in different styles, analysis of 
the world situation on food service industry, case study management of food service 
industry 
 
HOME921 การบริหารจัดการนวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ขั้นสงู   3(2-2-5)
 Advanced Management of Innovations in Artificial Art 
 นวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
ศิลปะประดิษฐ์เพ่ือการค้า การเลือก การเตรียมการใช้และการดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ การผลิต ระบบ 
และกระบวนการผลิต การเก็บรักษาเพ่ือการรอการจําหน่าย กระบวนการจําหน่าย การพัฒนารูปแบบให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 
 Innovations, management of Innovations ind artificial art, artificial art 
product design for commercial purposes, selection, preparation for use and maintenance 
of production equipment, production systems and procedure, storage and distribution, 
and design development to serve the market demand 
 
HOME922 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอขั้นสูง    3(2-2-5)
 Advanced Innovation and Technology 
 แนวคิด เทคนิค และกระบวนการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ การผลิตเส้นใย
และเส้นด้าย การผลิตผืนผ้า  ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการวิจัย  แนวโน้มความต้องการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ 
 Concept, techniques and processes of Innovation and textile technology; 
production of fiber and thread; product quality evaluation in need for innovation and 
technology of textiles 
 
HOME961  สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์1        1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การทบทวนวรรณกรรม การอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี วิทยาการใหม่ทางด้านคหกรรม
ศาสตร์ จากวารสาร ตํารา และฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ต่อ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจะนําไปสู่การได้มาของหัวข้อวิจัย  
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 Literature review, discussion of theory, concept, and innovations in home 
economics from journals, textbooks and information technology database for discussion 
leading to the research topic 
 
HOME962  สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 2  
 วิชาบังคับก่อน : HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 
 เสนอโครงร่างหรืองานที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา   
 Presenting dissertation or related proposal in home economics 
 
HOME963  สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์3        1(0-2-1) 
 Seminar in Home Economics 3  
 วิชาบังคับก่อน : HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 
 เสนอผลการศึกษาและรายงานถึงความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ทางด้าน    
คหกรรมศาสตร์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 Presenting and reporting dissertation progression in home economics, 
discussing and sharing knowledge and experiences among participants 
 
HOME971 วิทยานพินธ์ 1 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัยและบทความวิจัย ตามประเด็นที่สนใจเพื่อมุ่ง
แก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
 Review of literature, research reports, and research articles on topics 
related to home economics and develop to concept paper 
 
HOME972 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ และจัดทําผลการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 Develop concept paper and prepare the summary of literature and 
related research synthesis 
  
HOME973 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in home economics and submit the examined proposal 
 
HOME974 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละระยะ การเตรียมต้นฉบับงานวิจัย และรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 Collect data, analyze data and develop innovation in home economics 
based on research finding, preparation manuscript, and report the progress of the 
dissertation to the advisor 
 
HOME975 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์สําเร็จการศึกษา 
        Analyze data and prepare a draft of the dissertation, and manuscript  
 
HOME976 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จัดเตรียมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ และนําเสนอวิทยานิพนธ์ต่อ 
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คณะกรรมการ       
 Conducting full-text dissertation in home economics and, present  to the 
committee 
 
HOME981  วิทยานพินธ์ 1 แบบ 2.1 3 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การค้นคว้าเบ้ืองต้น ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และบทความวิจัยที่
เก่ียวข้องทางด้านคหกรรมศาสตร์ตามประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และ
เพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ 
 Preliminary study, review the documents, textbooks, reports and 
research report related to home economics focusing on students’ personal interest and 
writting concept paper 
 
HOME982 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นการวิจัย ตามประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ โดยมีลักษณะงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่งสม 
องค์ความรู้ใหม่  
 Developing research proposal focusing on interested topics in home 
economics  for solving problems and/or developing of working performances and 
building new body of knowledge 
 
HOME983 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ  
 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in home economics and knowledge management technology and submit the 
examined proposal 
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HOME984 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านคหกรรมศาสตร์ในแต่ละระยะ  
 Collect data, analyze data, and develop innovation based on research 
finding in home economics 
 
HOME985 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 จัดทํารายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านคหกรรม
ศาสตร์  
 Conducting research report, preparation manuscript and research 
presentation in home economics 
 
HOME986 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จัดทํารายงานการวิจัยทางด้านคหกรรมศาสตร์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย  
 Conducting research report in home economics and published research 
finding to the public 

 
HOME991 วิทยานพินธ์ 1 แบบ 2.2 3 หน่วยกิต
 Dissertation 1, Type 2.2 
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย บทความงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจด้าน 
คหกรรมศาสตร์ 
 Review the documents, textbooks, research reports, and research articles 
on topics related to home economics 
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HOME992 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 2.2 3 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.2 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 มุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ  
 Focusing on interested topics for solving problems and/or developing of 
working performances, and writting concept paper 
 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นการวิจัย ตามประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ โดยมีลักษณะงานด้านคหกรรมศาสตร์ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่งสม       
องค์ความรู้ใหม่ 

 Developing research proposal focusing on interested, topics in home 
economics for solving problems and/or developing of working performances, and 
building new body of knowledge 

 
HOME994 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ และนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ  

 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in home economics, and submit the examined proposal 
 
HOME995 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการวิจัยของโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 Collect data, analyze data, and develop innovation based on research 
plan of proposal 
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HOME996 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 จัดทํารายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัย  
 Conducting research report, preparation of manuscript and research 

presentation 
 
HOME997 วิทยานพินธ์ 7 แบบ 2.2 12 หน่วยกิต 
 Dissertation 7, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยและนําเสนอวิทยานิพนธ์  
  Conducting research report, and publication and presentation 
 

3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คณุวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัและปทีี่สําเร็จการศกึษา 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 จิราพัทธ์ แก้วศรี
ทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551 

ภาคผนวก จ
 

2 อรุณลักษณ์ โชติ
นาครินทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก จ
 
 
 

3 ไพรวัลย์ ประมยั อาจารย์ ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

4 คงศักด์ิ  ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Food Science) 
University of Newcastle, 2549, UK. 
M.App.Sc. (Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543, Australia 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

ภาคผนวก จ 
 

5 อุทัยวรรณ  ฉตัร
ธง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่2546 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก จ 

3.2.2  อาจารย์ทีป่รึกษาและ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 จิราพัทธ์ แก้วศรี
ทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551 

ภาคผนวก จ 
 

2 อรุณลักษณ์ โชติ
นาครินทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก จ 
 
 

3 ไพรวัลย์ ประมยั อาจารย์ ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

4 คงศักด์ิ  ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Food Science) 
University of Newcastle, 2549, UK 
M.App.Sc. (Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543, Australia 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

ภาคผนวก จ 
 

5 อุทัยวรรณ  ฉตัรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก จ 

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 จิราพัทธ์ แก้วศรี
ทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551 

ภาคผนวก จ 
 

2 อรุณลักษณ์ โชติ
นาครินทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก จ 
 
 

3 ไพรวัลย์ ประมยั อาจารย์ ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 

ภาคผนวก จ 
 



 (มคอ.2)  หน้า 42 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
4 คงศักด์ิ  ศรีแก้ว รอง

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Food Science) 
University of Newcastle, 2549, UK 
M.App.Sc. (Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543, Australia 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

ภาคผนวก จ 
 

5 อุทัยวรรณ  ฉตัรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก จ 

6 ธัชคณิน จงจิตวิมล รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545  

ภาคผนวก จ 
 

7 ศุภนิช เจริญสขุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2559 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

ภาคผนวก จ 
 
 

8 ธัมมะทินนา ศรี
สุพรรณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร,2556
บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,2539 

ภาคผนวก จ 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา)  
- ไม่ม ี

 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  คําอธบิาย 
ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ตามประเด็นที่

ผู้เรียนสนใจ หรือเป็นประเด็นที่สัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่งแก้ปัญหาและ/ 
หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

5.3 ช่วงเวลา  
 5.3.1  แบบ 1.1  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

 5.3.2  แบบ 2.1  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 
 5.3.3  แบบ 2.2  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

5.4  จํานวนหน่วยกิต   
 5.4.1  แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 5.4.2  แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 5.4.3  แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ทางคหกรรมศาสตร์ทางเว็บไซต์ และมีตัวอย่างให้ศึกษา 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยการจัดสอบการนําเสนอที่มี
อาจารย์สอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผดิชอบ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- การทํารายงาน 

2. มีความตระหนักและเจตคติทีดี่ต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.  มีจิตสํานึกสาธารณะ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์   

4.  มีความรู้ทันสมยั รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมี
ความสามารถพัฒนาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน โดย
มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ 

5.  มีทักษะการเป็นผู้นําและทํางานเป็นหมู่คณะ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- การทํารายงานกลุ่ม 

6.  มีความสามารถและมทีักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรยีนการสอนที่มกีารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

7.  มีความรู้และทกัษะในระเบียบวิธีหรือกระบวน การ
วิจัย เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ได้อย่าง
อิสระ  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีโครงการวิจยัย่อย ในรายวิชาต่างๆ  
- มีวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

8.  มีใจกว้าง สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้  

9.  เป็นผู้ที่มีเหตุผล เช่ือมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสริมและ
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สอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม
และจริยธรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังน้ี 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน รวมไปถึงงานวิชาการหรือ
งานวิจัยเป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนา
สังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ที่ศึกษา 
2) มีความรู้ในการสืบค้นและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ 
4) มีความรู้และทักษะเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาและเน้ือหาสาระตลอดจนมีการทําวิจัยจากสถานการณ์จริงหรือเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร 
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พิเศษเฉพาะเรื่อง 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) ประเมินจากรายงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทํา 
2)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
3)  ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
4)  ประเมินจากการทดสอบ 
5)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
เก่ียวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จาก
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

1) สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ 
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมในการทํา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทําได้โดยการ

ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคน
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1) สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือ 
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ผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม 
5) มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่มโดยมีการ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังน้ี 

1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุ่ม และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้  นอกจากน้ียังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล

ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะการนําเสนอความรู้เชิงวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีรายวิชาที่ส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ  

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
2)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์   

Advanced Research Methods in Home Economics                     

HOME912 ปรัชญาและคตินิยมการบริหารทางคหกรรมศาสตร์ 
Philosophy and Ideology in Home Economics Administration                     

HOME913 กระบวนทัศน์ทางคหกรรมศาสตร์ 
Home Economics Paradigm                     

HOME914 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านคหกรรมศาสตร์                                      
Contemporary Issues in Home Economics                     

HOME915 บทบาทของงานคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Role of Home Economics for Development                     

HOME916 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ขั้นสูง  
Advance Products Development in Home Economics                     

INFM917 นวัตถกรรมและเทคโนโลยีกับงานคหกรรมศาสตร์ 
Innovation and Technology in Home Economics                     

HOME918 การจัดการและบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ 
Home Economics Business Administration and Management                       
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
HOME919 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ 

Operative Learning Community of Home Economics                     

HOME920 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหารขั้นสูง 
Advanced Management of Food Service Industry                     

HOME921 การบริหารจัดการนวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ขั้นสูง 
Advanced Management of Innovations in Artificial Art                     

HOME922 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอขั้นสูง 
Advanced Innovation and Technology                     

HOME961  
 

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1  
Seminar in home economics 1                     

HOME962  
 

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2   
Seminar in home economics 2                     

HOME963  
 

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3   
Seminar in home economics 3                     

HOME971 
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
HOME972  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1                     

HOME973  
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1                     

HOME974  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1                     

HOME975 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1                     

HOME976 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1                     

HOME981  
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1                     

HOME982  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1                     

HOME983 
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
HOME984  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1                     

HOME985 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1                     

HOME976 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1 
Dissertation 6, Type 2.1                     

HOME991  
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2                     

INFM992  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2                     

INFM993  
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2                     

INFM994  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2                     

INFM995  
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2                     

INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
 Dissertation 6, Type 2.2 
INFM997 
 

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 
Dissertation 7, Type 2.2                     
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1  ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
2.1.2  การทวนสอบในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.1.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิต ได้กําหนดให้ทําการวิจัยสัมฤทธ์ิผลของ
การประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล กรณีการวิจัย
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

2.2.1  ภาวะการณ์ได้งานทําของดุษฎีบัณฑิต (ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา) เช่น ระยะเวลาในการหางาน ความรู้ความสามารถและความม่ันใจในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าทํางานในหน่วยงานน้ันๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่ ดุษฎีบัณฑิตไปศึกษาวิจัยต่อ โดยการส่ง

แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติ
ด้านอ่ืนๆ 

2.2.5  ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
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2.2.6  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อ 
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7  ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
1)  จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และบทความทางวิชาการ 
2)  จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ 
3)  จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
4)  จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 

 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 

  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  
แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง และแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งน้ี
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 เกณฑ์อ่ืน ๆ 
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 
2) ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
3) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
4) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขของระดับปริญญาเอก 
5) การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
6) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ลีลาท่าทีและกระบวนการเรียน
การสอน 

1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การทําผลงานทางวิชาการ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นโดยอาจร่วมมือ
กับต่างสาขา ต่างสถาบันต่างชาติ การสนับสนุนอาจทําได้โดยการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
การให้เงินพิเศษเพ่ิมเพ่ือมีบทความวิชาการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมและวารสารทางวิชาการและลด
ภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการทําวิจัย 

2.1.3  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมยั 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
2.2.3  ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกํากับมาตรฐานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 

1.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานทางวิชาการในระดับชาติอย่างต่อเน่ือง ทําหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

1.2 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและของรายวิชาที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรและของรายวิชาหลังจากสิ้นสุดการเรียน 
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

1.4 มีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตร ติดตามและกํากับ
มาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร และนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือพัฒนา
หลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางคหกรรมศาสตร์ 
2.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ 
2.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมี

คําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
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2.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคม 

  2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  2.7 มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

นําเสนอข้อมูล 
  2.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
3. นักศึกษา  

หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุม 
การดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปน้ี  

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
   หลักสูตรดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ การตัดสินผลสอบต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมวางแผนการดําเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
ก่อนเข้าศึกษา และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากน้ันหลักสูตรจะจัด 
ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้คําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษา 
เล่าเรียน รวมถึงช้ีแจงตารางการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน  

3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
   การคงอยู่การสําเร็จการศึกษาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่แนะนําและช่วยเหลือ
นักศึกษาทางด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย และการสําเร็จการศึกษา รวมทั้งการให้คําแนะนําในด้าน
อ่ืนๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา  

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
   จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรให้นักศึกษาประเมินในทุกภาคการศึกษา หาก 
นักศึกษามีข้อร้องเรียนสามารถย่ืนข้อร้องเรียนต่อประธานหลักสูตร จากน้ันประธานหลักสูตรจะนํา 
ประเด็นเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางแก้ไข นอกจากน้ัน 
นักศึกษายังสามารถย่ืนข้อร้องเรียนผ่านคณบดีเพ่ือขอให้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว  
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4. คณาจารย์  
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก

อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดังต่อไปน้ี  

4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
   คณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือก/กลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐาน 
การรับเข้า โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
มีความสามารถในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทักษะ
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
   หลักสูตรมีการจัดอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่เก่ียวกับวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการจัดอบรมด้านการวิจัย การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง จึงมี
การออกแบบหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ดังต่อไปน้ี  

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
   นําข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และผลการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
ต่อหลักสูตร มาประกอบการพิจารณาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของ 
ทั้งบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
กําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยเน้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ 
ในการสอนเป็นหลัก พิจารณารายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และพิจารณากําหนดเวลา 
เรียนของแต่ละรายวิชาไม่ให้ซ้ําซ้อนกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน 
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5.3 การประเมินผู้เรียน  
   มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้และจัดทํารายงานผล 
การจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรเพ่ือดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
พิจารณา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งในด้านกายภาพ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการวิจัย ห้องสมุด สื่อสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่
เก่ียวข้องเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อภาควิชา คณะ 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที ่
5 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ  X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที ่
5 

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

รวมตัวบ่งชี้บงัคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1 - ข้อ 5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 11 12 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชากับอาจารย์ใน

สาขาวิชาและอาจารย์ท่านอ่ืนที่มีความรู้หรือเช่ียวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ขอคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะ หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 

1.1.2  ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมแสดงออก การทํากิจกรรม และ 
ผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การจัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2.2 การประเมินของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน 
2.3 การประเมินผลหลักสตูรเป็นความรับผิดชอบของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร 
2.4 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ ได้กําหนดดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ ดังน้ี 

2.4.1 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้และประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

2.4.2 มีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.4.3 มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

แนวทางที่ใช้เพ่ือประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมดน้ีอาจทําโดยให้นักศึกษาทําโครงการวิชาการร่วมกัน 
พฤติกรรมของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทําโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับการแต่งต้ังตลอดจนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้
ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับ 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําทุกๆ 3 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดการจัดทาํหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนการเปิดสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี พ.ศ. 2562 และแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย จาก
ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร คณาจารย์ เครื่องมืออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ หนังสือ/ตํารา ที่มีของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ของบุคลากรทางการศึกษาและจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรน้ีขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อของกลุ่มดังกล่าว 

 
แนวคิดการพฒันาหลักสูตร 

การจัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตร
ที่มี เอกลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมีความเป็นสากล พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันการจัดทําหลักสูตรน้ีจึงมีแนวคิดดังน้ี 

1. หลักสูตรมีความเป็นสากล มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ําหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
และตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือผลิตกําลังคนให้
กลับไปพัฒนาท้องถิ่น 

2. เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักศึกษา บูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืน  

3. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้ร่วมกัน แบบมีส่วนร่วมที่ผสมผสานเทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
แนวคิดและทศิทางการจัดทาํหลักสูตร ดําเนินการโดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลดังน้ี 

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
4. การวิพากษ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 



 (มคอ.2)  หน้า 66 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา    

คหกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 682/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 ลงวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

2. สํารวจความต้องการการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งภาค
ปกติ ภาคพิเศษ รวมถึงบุคลากรภายนอก 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 24  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 

4. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 25(4/2562) เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

5. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นในคราวประชุมครั้งที่ 77 (5/2562) เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

6. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 161(9/2562) เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

7. นําเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้การรับทราบหลักสูตรผ่าน
ระบบ CHECO 

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ที่ ชื่อ – สกุล คณะ สถาบนั/หน่วยงาน 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สดุสังข์ คณะสถปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ บุษรา สร้อยระย้า       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4 รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
5 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จํากัด) 
6 คุณสมชาย สรุเวคิน    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2562 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล    
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับคําอธิบายรายวิชาแกนให้แสดงถึงอัตลักษณ์
ของหลักสูตร 

ได้แก้ไขแล้วตามคําแนะนําโดยปรับคําอธิบายรายวิชา
และปรับช่ือรายวิชา 

2. ปรับแก้ Curriculum mapping ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping ของบางรายวิชา
ในกลุ่มรายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับเน้ือหาของรายวิชา 

3. อาชีพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเน้นบุคลากรทาง
การศึกษา 

ปรับแก้ไขตามคําแนะนํา 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรชั สุดสังข์ 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. แก้ไขปรัชญาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ
หลักสูตรและแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

2. เพ่ืมจํานวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  เพ่ิมเติมตามคําแนะนํา 
3. ควรปรับช่ือสาขาวิชาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
เป็น สหวิทยาการทางคหกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการ  
บูรณาการ 

นําข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  รองศาสตราจารย์ บุษรา สร้อยระย้า       

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ 

ปรับแก้ไขช่ือรายวิชาเป็น “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางคหกรรมศาสตร์ขั้นสูง” และปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2. วัตถุประสงค์ควรกําหนดให้ชัด ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอ 

3. ควรปรับช่ือสาขาวิชา จาก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็น 
สหวิทยาการทางคหกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการบูรณาการ 

นําข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ  สรุพันธพศิิษฐ์ 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. รายวิชาการจัดการและบรหิารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ 
ควรปรับให้คําอธิบายรายวิชามีความแตกต่างจากรายวิชา
เรื่องการจัดการธุรกิจของระดับปริญญาโท 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. ตรวจสอบรปูแบบการพิมพ์และคําผิดทีป่รากฏในเล่ม
หลักสูตร 

แก้ไขคําผิดและปรับรูปแบบการพิมพ์ 

 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 จากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการประชุมครั้งที่ 25(4/2562) เม่ือวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 2.2  ปรับแก้ไขเป็น “ที่จะเข้าศึกษาต่อมีเกรดเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่า 3.00  

2. ตรวจสอบการพิมพ์คําถูกคําผิดและการแยกคํา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3. ตรวจเช็คจํานวนหน่วยกิตในแผนการศึกษารายวิชาเลือก
ให้สอดคล้องกัน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4. ปรับคําอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 กับ  
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 ให้มีความแตกต่างกัน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 จากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลูสงคราม  ในการประชุมครั้งที ่77 (5/2562) 
เม่ือวันที่ 5  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับลดจํานวนรายวิชาเลือกโดยตัดรายวิชา 
HOME920 เรือ่งคัดเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ ออก
เน่ืองจากมีลักษณะคล้ายกับรายวิชา HOME914 ประเด็น
ร่วมสมัยทางด้านคหกรรมศาสตร์ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ในช้ันปีที่ 1 ของนักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   
ในการประชุมครั้งที่ 161 (9/2562) เม่ือวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมรายวิชาเอกเลือกที่เก่ียวข้องกับงานคหกรรมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านศิลปะประดิษฐ์ และด้านผ้า
เครื่องแต่งกายในระดับขั้นสูง จากปริญญาโท 

เพ่ิมรายวิชาตามข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมตารางรายช่ืออาจารย์ผู้สอน  เพ่ิมตามข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบการพิมพ์รายวิชาซ้ํา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 



 (มคอ.2)  หน้า 70 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 
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ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 (มคอ.2)  หน้า 72 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 
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การวิเคราะหจุ์ดคุ้มทุน 
 
จุดคุ้มทุนในแง่งบประมาณ 

1. แบบ 1.1  
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 150,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 30,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 1.1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 1.1 เรียน 
ไม่น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน  

2. แบบ 2.1 
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 150,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 30,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 2.1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 2.1 เรียนไม่
น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน 

3. แบบ 2.2 
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 200,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 40,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 160,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 2.2 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
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ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 2.2 เรียน 
ไม่น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน 
 
จุดคุ้มทุนที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน 

การเปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะทําให้ได้องค์ความรู้จาก
การทําวิจัย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถประยุกต์หรือต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาท้องถิ่นได้ 
นอกจากน้ีงานวิจัยจากการค้นคว้าอิสระสามารถนําไปเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งสามารถเป็นดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
(KPI) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกทางหน่ึง และถ้าอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระสามารถเผยแพร่
งานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการร่วมกับนักศึกษาในปริมาณที่มากพอสําหรับเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จะทําให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น 
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ตอนท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจความต้องการใช้หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

 
การสํารวจความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

โดยใช้แบบสอบถามสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร จากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐที่เ ก่ียวข้อง  เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดใกล้เคียงและมหาวิทยาลัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีการ
เรียนการสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตร์จํานวน 50 คน มีผลการสํารวจดังน้ี  

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 1. เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 18 คน (36.00%) เพศหญิง 
32 คน (64.00%) 

 2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี จํานวน 1 คน (2.00 %) อายุระหว่าง 26-30 
ปี จํานวน 12 คน (24.00%) อายุระหว่าง 31-35 ปี จํานวน 20 คน (40.00%) อายุระหว่าง 36-40 ปี 
จํานวน 10 คน (20.00%) อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 5 คน (10.00%)  และอายุมากกว่า 50 ปี 
จํานวน 2 คน (4.00%)   
 3. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 
      จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว จํานวน 2 คน (98.34%) ตามสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และจบปริญญาโท จํานวน 43 คน (86.00%) สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร กําลัง
ศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน (10.00%) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 4. ประสบการณ์การทํางาน 
     ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรการศึกษาในโรงเรียน จํานวน 12 คน (24.00%) อาจารย์

ในมหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน (58.00%)  ข้าราชการพลเรือน จํานวน 3 คน (6.00%) ธุรกิจส่วนตัว 
จํานวน 4 คน (8.00%) พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 2 คน (4.00%)  
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 5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
    ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 2 คน (4.00%) ต้ังแต่ 3-5 ปี 

จํานวน 13 คน (26.00%) ต้ังแต่ 6-10 ปี จํานวน 17 คน (34.00%)  และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 18 
คน (36.00%) 

 6. ความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
        ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะศึกษา จํานวน 45 คน (90.00%) และไม่สนใจ จํานวน 

5 คน (10.00%)  
 

ตอนที่ 2  ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

     จากการสํารวจความสนใจต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สนใจที่จะศึกษา จํานวน 45 คน (90.00%) ดังน้ี 

 1. วัตถุประสงค์และปัจจัยที่จะเลือกศึกษาต่อ (โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ 
 

วัตถุประสงค์และปัจจัยที่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสตูรนี ้
คําตอบ 

(จํานวนคน) 
วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนวุฒิการศึกษา 15 
    2. เพ่ือการเปลี่ยนตําแหน่งงาน 5 
    3. เพ่ือให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้น 10 
    4. ต้องการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน 8 
    5. ต้องการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพ่ือแนะนําให้กับผู้ต้องการรู้ 
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

5 

     6. นําไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจําวัน 3 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ  
     7. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของหน่วยงาน 7 
     8. มีความเช่ือมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 
     9. มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น 4 
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  2. ระบบการจัดการเรียนการสอน ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้จัดการเรียนการสอนเป็น
แบบ 
 1) ภาคปกติในเวลาทําการจันทร์-ศุกร์ จํานวน 10 คน (20.00%) 
 2) ภาคเสาร์-อาทิตย์ จํานวน 40 คน (80.00%) 
 3. ระยะเวลาในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทันที จํานวน 11 คน (22.00%) ใช้ระยะเวลา 1-
2  ปี จํานวน 17 คน (34.00%)  อยู่ระหว่างตัดสินใจ จํานวน 17 คน (34.00%) และอื่น ๆ จํานวน 5 คน 
(10.00%)   
 สรุปจากผลการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร้อยละ 90.00 โดยวัตถุประสงค์ส่วน
ใหญ่ คือ ต้องการเพ่ิมวุฒิการศึกษา และเพ่ือให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่ง
สูงขึ้น และต้องการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนตําแหน่งงาน โดยปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกศึกษาต่อ คือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของหน่วยงาน มีความ
เช่ือมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้ทาง
วิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น นอกจากน้ียังพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามสนใจคือ การเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 80.00 ซึ่งมีผู้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทันที ร้อย
ละ 22.00 ใช้ระยะเวลา 1-2  ปี ร้อยละ 34.00 อยู่ระหว่างตัดสินใจ ร้อยละ 34.00 และอื่น ๆ คือ รอครบ
จํานวนปีการทํางาน ร้อยละ 10.00  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสาํรวจความต้องการใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คําชี้แจง 
  แบบสอบถามน้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 ผลการประเมินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป โดย
แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
           คําชี้แจง  ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่เป็นความจริงและเขียนตอบในช่องที่กําหนดให้ 
เพศ  ชาย  หญิง  
อายุ  20-25 ปี  26-30 ปี  31-35 ปี  
  36-40 ปี  41-50 ปี  อายุมากกว่า 50 ปี  
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี        ปริญญาโท   กําลังศึกษาปริญญาโท 
สาขาทีส่ําเร็จการศึกษาสูงสดุ โปรดระบุ  ........................................... 
การทํางาน  ครใูนโรงเรียน  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการพลเรือนทั่วไป  
   ธุรกิจส่วนตัว            พนักงานบริษัทเอกชน 
                                อ่ืนๆ.............. 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  น้อยกว่า 3 ปี  ต้ังแต่ 3 – 5 ปี   ต้ังแต่ 6-10 ปี                     

  มากกว่า 10 ปีขึ้นไป    
ความสนใจศึกษาต่อหลักสูตร 
 ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือไม ่
   สนใจ   ไม่สนใจ (หากไม่สนใจยุติการทําแบบสอบถาม) 
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ตอนท่ี 2  ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์และปัจจัยที่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ 
         คําชี้แจง ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่เป็นความจริง โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

 

วัตถุประสงค์และปัจจัยที่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสตูรนี ้
คําตอบ 

 
วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนวุฒิการศึกษา  
    2. เพ่ือการเปลี่ยนตําแหน่งงาน  
    3. เพ่ือให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้น  
    4. ต้องการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน  
    5. ต้องการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพ่ือแนะนําให้กับผู้ต้องการรู้ 
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

 

     6. นําไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจําวัน  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ  
     7. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของหน่วยงาน  
     8. มีความเช่ือมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
     9. มหาวิทยาลัยมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น  

 
รูปแบบการจัดช่วงเวลาการเรียนการสอน 
   ภาคปกติในเวลาทําการจันทร์-ศุกร์     ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
ระยะเวลาในการตัดสนิใจเพือ่ศึกษาต่อ 

   ทันท ี      1-2  ปี   
   อยู่ระหว่างตัดสินใจ     อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 (มคอ.2)  หน้า 82 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 (มคอ.2)  หน้า 83 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
----------------------------------- 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ.2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมคร้ังที่  126(10/2559)  เมื่อวันที่  
29 ตุลาคม พ.ศ. 2559  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีใช้บังคับสําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงใหม่ 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณบดี” หมายความว่าคณบดีหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าที่

หลักสูตรหรือสาขาวิชาอยู่ในสังกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี

 

พิมพ์สําเนา
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หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะสถาบัน  สํานัก  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่ง
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

“คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้
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เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 
2 คน  

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์
ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พิบูลสงครามให้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า  อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามหรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จัดต้ัง

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและ

ออกคําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังน้ี 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยไม่แบ่งภาคหน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
  7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังน้ี 

7.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

7 .2 .2  การศึกษาระบบไตรภาค  คือ  ปีการ ศึกษาหน่ึง  แบ่งออกเ ป็น  
3 ภาคการศึกษาปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

7.2.3 การศึกษาจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  

ระบบการจัดการศึกษาในข้อ 7.2.1 – 7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็ได้ 
7.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา 

โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์จํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น 
ให้มีจํานวนช่ัวโมงการเรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8 
 การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหน่ึงรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้  โดยให้แต่ละหลักสูตร
กําหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติการจัดการศึกษาแบ่งเป็น  
2 ประเภท ดังน้ี 

8.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 15หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 

8.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาคสําหรับหลักสูตรที่จัด
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การศึกษาในระบบอ่ืนๆตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
การศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต  กําหนดดังน้ี 
9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใ ช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

9.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

9.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ  ตามข้อ 7 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 
หมวด 2 

หลักสูตรการศกึษา 
 

ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
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10.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งน้ีในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได้ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

10.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับ หลักเกณฑ์
การเทียบความรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร  
 11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มี

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   
 11.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน   คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่า เทียบได้ไม่ น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
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แผน ข เ ป็นการศึกษาที่ เ น้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ ต้องทํา
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

11.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง  

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
15  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี   

12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา  
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

12.2 ปริญญาโท ใหใ้ช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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12.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 

หมวด 3 
การดําเนินการศึกษา 

 

ข้อ 13 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 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 มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  14.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  กรณีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  14.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้น
ตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
 14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
  14.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  14.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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  14.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
4 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
 14.3 ปริญญาโท 
  14.3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  14.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  14.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี  
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
  14.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี 
  1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  14.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
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ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 14.4 ปริญญาเอก 
  14.4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย  
  14.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอ้ยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  14.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
  สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
5 เรื่อง 
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  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
  14.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังน้ี 
  1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
  14.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 
  ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

ข้อ 15 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
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15.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน 
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกัน
ได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 
คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

15.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งน้ีรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 

ข้อ 16 การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 
16.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่

รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ 
16.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบนักศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโท ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร 
16.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 และแบบ 2 

16.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจการศึกษา
อิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
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16.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขาวิชาเอก และ
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1และแบบ 2 

หมวด 4 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา 

 

 ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  17.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  17 .2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ช้ันสู ง  จะต้องเ ป็นผู้ สํ า เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
  17.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  17.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 
  ทั้งน้ี ผู้ เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนักศึกษา  
ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ 19 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ 17 ต้องนําหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด 5 
การประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ 20 การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
  20.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังน้ี   
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ระดับขัน้ ความหมาย ค่าระดับขัน้ 
        A ดีเย่ียม (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 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
                 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
                 F ตก (Fail) 0.0 

  ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรค่าระดับคะแนนที่สอบได้ต้อง
ไม่ตํ่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า B 

20.2 ในกรณีที่ รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น                     
ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังน้ี 

 

สัญลักษณ ์
 

                             ความหมาย 

S   เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U   ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
IP   การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 
V   ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)  
W   การถอนรายวิชา (Withdrawn)  

20.3 การให้ S หรือ U จะกระทําได้ดังน้ี  
 20.3.1 เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหรือนับหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่

สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กําหนดเป็น
รายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

  20.3.2 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
20.4 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
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    20.4.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 

    20.4.2 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ 

นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องดําเนินการแก้สัญลักษณ์ I 
ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้น
กําหนดดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที 

20.5  การให้ W จะกระทําในกรณีต่อไปน้ี 
 20.5.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชาน้ันตามข้อ28 
 20.5.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรยีนตามข้อ 32 
 20.5.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนน้ัน 
 20.5.4 นักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I   

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
20.6 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเน่ืองกันเกินกว่า  

1 ภาคการศึกษา 
20.7 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่คณะมอบหมาย 

ข้อ 21 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็น
ดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail) 

 ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
และให้ผลการประเมินเป็น ดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 
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IP การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 

S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

 ข้อ 23 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ  ปากเปล่า
เ ก่ียว กับ วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นค ว้า อิสระประเมินใน วันสอบปากเปล่ า วิทยานิพนธ์                
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ และให้ผลการประเมินเป็นดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

Excellent ดีเย่ียม 

Good ดี  

Pass ผ่าน 

Fail ไม่ผ่าน  

ข้อ 24 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
 24.1 การเรียนซ้ํา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบ

ได้ตํ่ากว่า B  
 24.2 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 

แต่ไม่ตํ่ากว่า 2.50 สามารถเรียนซ้ําวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทน
กันได้ 

ข้อ 25 การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
 25.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับ

จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 20.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน 
เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคํานวณหา 
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

 25 .2  การนับจํ านวนหน่วยกิตสะสมเ พ่ือใ ห้ครบตามจํานวนที่ กํ าหนด                    
ในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่านั้น 
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 25.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคเรียนน้ันโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวต้ัง
หารด้วยจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

 25.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

 25.5 การคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ 
ภาคเรียนที่ 2 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 25.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ P รายวิชาใด ไม่ต้องนํารายวิชาน้ันมา
คํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ข้อ 26 การทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ 
 นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือ 

การสอบอาจได้รับโทษ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
 26.1 ตกในรายวิชาน้ัน 
 26.2 ตกในรายวิชาน้ันและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอ

ช่ือขอรับปริญญาไปอีก 1ปีการศึกษา 
 26.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียน 

 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
27.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
27.2 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม – ลด รายวิชาในแต่ละ

ระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
27.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ

พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
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27.4 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก 
27.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กําหนดอาจทําได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชา
ที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

27.6 นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ 

27.7 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W 

27.8 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ  
ก็ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน  
15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันจาก
ทะเบียนนักศึกษา 

27.9 ให้อธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือน้ันเป็นระยะเวลาพักการศึกษา  
ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
ที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
   การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกต้องอนุมัติก่อนพ้นกําหนดเวลา 
2 ปีนับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา  

27.10 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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27.11 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้  
แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 28 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียน   
28.1 การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระทําได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
28.2 การขอถอนรายวิชา กระทําได้ ดังน้ี 
กรณีการถอนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุมัติการเพิกถอนแล้วรายวิชาน้ันจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา 

กรณีการถอนเม่ือพ้นกําหนด 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยมีบันทึกอักษร  “W” ในช่องผลการศึกษา 

การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากท้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันๆ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทําได้เมื่อมีคุณสมบัติครบ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ 30 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่า
จะสําเร็จการศึกษา โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจาก วันเปิดภาคการศึกษา 
 

หมวด 7 
สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน และการลาออก 

 

ข้อ 31 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3ประเภท ดังน้ี 
 31.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17  

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 31.2 นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 

17 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
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 31.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
และ/หรือทําการวิจัย  โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

31.4 สถานภาพของผู้เข้าศึกษา 
 31.4.1 นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 
 31.4.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงใน

ระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย 

 31.4.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบ
ภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้ 

 31.4.4 ผู้ เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ ไ ด้รับอนุมั ติจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษา 

ข้อ 32 การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
 32.1 นักศกึษาที่ลาพักการศึกษา 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 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ย่ืนใบลาออกและต้อง

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 33 การพ้นจากสภาพนักศึกษา 

33.1 ตาย 



 (มคอ.2)  หน้า 105 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

33.2 ลาออก 
33.3 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
33.4 ได้คะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกตํ่ากว่า 2.50 
33.5 สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน 
33.6 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 
33.7 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพัก

การศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
33.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
33.9 สําเร็จการศึกษา 

 

หมวด 8 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต 

 
 

ข้อ 34  การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
34.1 นักศึกษาสามารถเปล่ียนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษา 

ไม่เต็มเวลาได้ทั้งน้ี นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
34.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 34.1 ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ก่อนสําเร็จการศึกษา 

34.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเง่ือนไขตามข้อกําหนดของหลักสูตรให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาได้  

ข้อ 35 การโอนหน่วยกิตและการเทยีบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 35.1 การโอนหน่วยกิตนักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันหรือ

เทียบเท่าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้
เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไปโดยนับหน่วยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาที่ขอโอน 
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หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5ปีนับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียน  ทั้งน้ี ตามประกาศ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 35.2  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ทั้งน้ีการขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 36 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 37 การเปลี่ยนสาขาวิชา 

การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีเง่ือนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิม มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 38 การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งน้ี การนับระยะเวลาท่ี
ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
 

หมวด 9 
การสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 39 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  39.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
  39.2 ปริญญาโท  
   39.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ 
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การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   39.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
   39.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่าน 
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
น้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ 
ส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
  39.3 ปริญญาเอก 
   39.3.1แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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   39.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ข้อ 40 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  

 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ย่ืนคําร้องแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นภาคการศึกษาสุดท้าย 

 
หมวด 10 

การประกันคณุภาพ 
 

 

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 ให้ทุกหลักสตูรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ  5 ปี 
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ข้อ 43 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุงจะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย
สถาบันอาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 44 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ก่อนที่ข้อบังคับน้ีประกาศใช้บังคับให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  จนสําเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

    สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร 
       (นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร)  
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

***************************** 
  

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๒(๑๐/๒๕๖๒) เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ ๕ ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ              

ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร   ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่
เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงาน
ภายในท่ีจัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่แต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เปิดสอนใน
หลักสูตรน้ันที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดโดยอาจารย์ประจําที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพิบูลสงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามข้อบังคับน้ี 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 
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“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์
ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามหรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามจัดให้เรียนในเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความ
จําเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจจัดให้เรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ 

“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน 
ดังน้ี 

๑๓.๑ คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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(๓) เสนอและบริหารงบประมาณในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
รวมทั้งกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  

(๔) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร 
การวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการรับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

(๖) ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

(๘) ดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

๑๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) พัฒนา กํากับ ดูแล กระบวนการเรียนการสอน เสนอแต่งต้ังอาจารย์

ผู้สอน การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(๒) พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น 
(๓) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตาม

กําหนดทุก ๕ ปี 
(๔) พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อิสระ แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในการเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์พิเศษที่ทําหน้าที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

(๕) ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๖) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์และ
การบริหารหลักสูตรเพ่ือนําไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

(๗) ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(๘) ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง และเกณฑ์การประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกกําหนด 
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(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“๓๑.๔ สถานภาพของผู้เข้าศึกษา  

๓๑.๔.๑ นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 

๓๑.๔.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขที่ กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย 

๓๑.๔.๓ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบภาษา
และสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากคณะหรือวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้ 

๓๑.๔.๔ ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัยให้เข้า
ร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๓๗ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี โดยได้รับอนุมัติ

จากคณะหรือวิทยาลัย โดยมีเง่ือนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๓๙ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
๓๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบ

ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๓๙.๒ ปริญญาโท  
๓๙.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

๓๙.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กําหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
หรือวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๓๙.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่
สืบค้นได้ 

๓๙.๓ ปริญญาเอก 
๓๙.๓.๑ แ บ บ  ๑  ส อ บ ผ่ า น ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ  ( Qualifying 

Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๓๙.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่ง
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จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” 
 
 

 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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สําเนา
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สําเนา



 (มคอ.2)  หน้า 126 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (มคอ.2)  หน้า 127 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 (มคอ.2)  หน้า 128 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 (มคอ.2)  หน้า 129 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ผูส้อน 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)    : จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง 
             (อังกฤษ)    : Jiraphat  Kaewsritong 
ตําแหน่งทางวิชาการ   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด     : 16  มีนาคม  2528 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก     : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
      โทรศัพท์  055-267106 
        โทรสาร   055-267104 
      โทรศัพท์มือถือ  091-838-7152 
       E-mail:   jiraphat7555@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 
คศ.ม. (บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2554 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2551 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 ศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะการผสมเคร่ืองด่ืม อาหารฟิวช่ัน การฝึกอบรมทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ   
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย 
 

จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง, ธันวดี ศรีธาวิรัตน์, กีรติญา สอนเนย, วิรัชยา อินทะกันฑ์
และกุลชญา สิ่วหงวน. (2562). การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
ดอกไม้สดอบแห้งเพ่ือพัฒนาเป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชน 
ตําบลดินทอง อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก. วารสารเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 
11(5), 422-433. 

2 วิจัย 
 

จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง, กุลชญา  สิ่วหงวน, ศักสิทธ์ิ  บํารุง, นิตยา  โสคําภาและ
ฐิติพงษ์  มณีขัตย์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกลาบแคลเซียมสูงที่มี
ส่วนผสมของปลาสร้อยขาวป่น. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
ระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทา
ลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561, 285-292. 

3 วิจัย จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง, วิรัชยา  อิทะกันฑ์และกุลชญา  สิ่วหงวน. (2560). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดษฐ์โอทอป 
จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 8(2), 163-173. 

4 วิจัย จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง. (2559). การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะวิชาชีพด้านคหกร
รมศสาตร์สําหรับผู้สูงอายุ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,10(1), 49-66. 

5 วิจัย 
 

จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, วิทวัฒน์ ยินดี และอําภาภรณ์ คงมี. 
(2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ. รายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้ง
ที่ 3, 384-392 

6 หนังสือ จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง. (2559). เดคูพาจใครๆ ก็ทําได้. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
วาดศิลป์. 128 หน้า. 

7 หนังสือ จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง. (2559). ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ์วาดศิลป์. 64 หน้า. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3 1(0-2-1) 
HOME912 ปรัชญาและคตินิยมการบริหารทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
HOME913 กระบวนทัศน์ทางคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
HOME916 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ขัน้สูง 3(2-2-5) 
HOME922 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งทอขั้นสูง 3(2-2-5) 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
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HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นายไพรวัลย์  ประมัย 
               (อังกฤษ) : Mr. Phaiwan  Pramai 
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2530 
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
  โทรศัพท ์055-267054     
  โทรสาร 055-267054 
  โทรศัพท์มือถือ 089-2723526 
  อีเมล์ : phaiwan.p@psru.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานบันการศึกษา ปีที่จบการศึกษา 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

    

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 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, 4(3),109-122 

3 วิจัย ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย และ สุสิตรา สิงโสม. (2562). 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยํา. PSRU Journal of Science and 
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ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
Technology, 4(3), 15-16.  

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3 1(0-2-1) 
HOME914 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านคหกรรมศาสตร์ 3 (2-2-5) 
HOME915 บทบาทของงานคหกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5)   
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 



 (มคอ.2)  หน้า 134 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นางสาวอรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ 
 (อังกฤษ)  : Mrs. Arunlul Chodnakarin 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : 5 สิงหาคม 2526 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก     : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
   ตําบลพลายชุมพล อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท ์055-267106,  
   โทรสาร 055-267104 
   โทรศัพท์มือถือ 089-2723526 

 อีเมล์ : siriangkanakun@psru.ac.th 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 
วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 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 
common carp. J. Food Sci, 77, C1124-C1130. 

2 วิจัย 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.  

3 วิจัย 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, 1090-1097. 

4 วิจัย ศิริพร ศิริอังคณากุล, มนตรา ศรีษะแย้ม และเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2560). ผล
ของการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากสับปะรดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบิสกิ
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
ตในระหว่างการเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 22(3), 95-105. 

5 วิจัย อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์, กีรติ ตันเรือน พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ และทิพย์วริ
นทร์ ริมลําดวน. (2561). ผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังปลากรายที่มีต่อ
การยับย้ังกิจกรรมของเอนไซม์แอนจิโอเทนซินวัน-คอนเวอร์ติงและต่อกิจกรรมการ
ต้านอนูมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 347-363. 

6 วิจัย อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ และโอรส รักชาติ. (2561). การยับย้ังการย่อย
สลายตัวเองและการปรับปรุงคุณสมบัติทางเน้ือสัมผัสของเจล ที่ผลิตจากปลากราย
และปลาสลาดโดยใช้ไข่ขาวผง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 377-392 

7 วิจัย มนตรา ศรีษะแย้ม, เจนจิรา กลิ่นรัตน์ และ อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์. (2561). 
ฤทธ์ิทางชีวภาพของคีเฟอร์เวย์จากนมถ่ัวเหลืองและนมงาดํา. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา, 23(2), 872-886. 

8 วิจัย อาริสา แซ่ลี ธีนิดา อินตา ภรภัทร สําอางค์, มนตรา ศรีษะแย้ม, วราภรณ์ ผาลี 
และ อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์. (2561). ผลของสารสกัดหยาบจากลาต้นของ
สาบแร้งสาบกาที่มีต่อการยับย้ังเช้ือ Staphylococcus aureus และการต้าน
อนุมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(3) (พิเศษ), 289-293. 

9 วิจัย ธีนิดา อินตา อาริสา แซ่ลี ภรภัทร สําอางค์, มนตรา ศรีษะแย้ม, วราภรณ์ ผาลี 
และอรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ .  (2562). การยับย้ังเ ช้ือ Staphylococcus 
aureus และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากหงอนไก่ฝรั่ง. PSRU 
Journal of Science and Technology, 4(2), 34-42. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
HOME963 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 3 1(0-2-1) 
HOME916 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ขัน้สูง 3(2-2-5) 
HOME917 นวัตถกรรมและเทคโนโลยีกับงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นายคงศักด์ิ ศรีแก้ว  
              (อังกฤษ)  : Mr. Khongsak Srikaeo 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : รองศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : 17 มกราคม 2517 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท ์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ 09-4251-1534 
 E-mail: khongsak@psru.ac.th 
 ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ
ึPh.D. (Food Science) University of Newcastle 2549

M.App.Sc. (Food Science and University of Western Sydney 2543
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สตาร์ช  ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ  คาร์โบไฮเดรต 

ผลงานวิชาการ  
ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Hao, P. T. and Lerdluksamee, C. 2018. Effects of heating 
temperatures and acid concentrations on physicochemical properties and 
starch digestibility of citric acid esterified tapioca starches. Starch. 71: 1-7. 

2 บทความ
วิจัย 

Srikaeo K. and Rahman, M. S. (2018). Proton relaxation of waxy and non-waxy 
rice by low field nuclear magnetic resonance (LF-NMR) to their glassy and 
rubbery states. Journal of Cereal Science, 82: 94-98. 

3 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Laothongsan, P. and Lerdluksamee, C. 2018. Effects of gums on 
physical properties, microstructure and starch digestibility of dried-natural 
fermented rice noodles. International Journal of Biological Macromolecules, 
109: 517-523. 

4 บทความ
วิจัย 

Mingyai, S., Srikaeo, K., Kettawan, A., Singanusong, R., Nakagawa, K., Kimura, F. 
and Ito, J. 2018. Effects of extraction methods on phytochemicals of rice bran 
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ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
oils produced from colored rice. Journal of Oleo Science. 67: 135-142. 

5 บทความ
วิจัย 

Mingyai, S., Kettawan, A., Srikaeo, K. and Singanusong, R. 2017. 
Physicochemical and antioxidant properties of rice bran oils produced from 
colored rice using different extraction methods. Journal of Oleo Science, 66(6): 
565-572. 

6 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Poungsampao, P., and Phuong, N. T. 2017. Utilization of the fine 
particles obtained from cold pressed vegetable oils: a case study in organic 
rice bran, sunflower and sesame oils. Journal of Oleo Science, 66(1): 21-29. 

7 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Boonrod, C. and Rahman, M.S. 2016. Effect of storage 
temperatures on the head rice yield in relation to glass transition 
temperatures and un-freezable water. Journal of Cereal Science.,70: 164-169. 

8 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K. and Singchai, J. 2016. Effects of konjac glucomannan and resistant 
starch on in vitro lipid digestion of non-dairy creamers. International Food 
Research Journal, 23(4): 1403-1408. 

9 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K. and Thongta, R. 2015. Effects of sugarcane, palm sugar, coconut 
sugar and sorbitol on starch digestibility and physicochemical properties of 
wheat based foods. International Food Research Journal, 22(3), 923-929. 

10 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K. and Arranz-Martínez, P. 2015. Formulating low glycaemic index rice 
flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal Science,1: 33-40.  

11 หนังสือ คงศักด์ิ ศรีแก้ว. 2560. การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 
2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 269 หน้า. 

12 หนังสือ Srikaeo, K. 2016. Chapter 10 - Application of Starch Nanocomposites in the 
Food Industry. In P. M. Visakh & Y Long (Eds.), Starch-based Blends, 
Composites and Nanocomposites (pp.352-402). Cambridge: The Royal Society 
of Chemistry. 52 หน้า. 

13 หนังสือ Srikaeo, K. 2016. Chapter 2 - Starch: Introduction and Structure–Property 
Relationships. In P. M. Visakh & Y Long (Eds.), Starch-based Blends, Composites 
and Nanocomposites (pp.17-59). Cambridge: The Royal Society of Chemistry. 
44 หน้า. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
HOME920 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นางสาวอุทัยวรรณ ฉัตรธง 
          (อังกฤษ)  :  Miss Utaiwan Chattong 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : 2 มิถุนายน 2519 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท ์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ 08-1632-0217 
 E-mail:   utaiwan.c@psru.ac.th 
 ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบการศึกษา 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

กระบวนการแปรรูปด้วยเทคนิคความดันสูง  การแปรรูปผักและผลไม้ การประยุกต์ใช้สารให้ความ
หวานในอาหาร บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร การวิเคราะห์เน้ือสัมผัสอาหาร 
ผลงานวิชาการ  
ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

เกตุการ ดาจันทา, อุทัยวรรณ ฉัตรธง และหทัยทิพย์ ร้องคํา. 2562. ผลของอัตราส่วน
ระหว่างตัวอย่างกับตัวทําละลายและระยะเวลาการสกัดด้วยวิธีมาเซอเรชันต่อคุณภาพ
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม. แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ), 1533-1540. 

2 บทความ
วิจัย 

จุฬารัตน์ สิงห์รักษ์  ศิริพร บุญเจียม  ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์  และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 
2561. ปริมาณกล้วยกรอบที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเค้ียวกล้วยกรอบตกเกรดผสม
ธัญพืช. งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and 
Technology Innovation), 1061-1067. 

3 บทความ
วิจัย 

พรทิพย์ เหล่าทองสาร  วาศินี ชุนนะวรรณ์  สมจิตร ศรีบุญจันทร์  อุทัยวรรณ ฉัตรธง  และ 
ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ตรีผลา. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
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ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 151-155. 

4 บทความ
วิจัย 

นิพาดา ศิริภักดิ์  นิสา ยศสมบัติ  สุดารัตน์ พุ่มชื่น  ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ และอุทัยวรรณ 
ฉัตรธง. 2560. ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและทางประสาท
สัมผัสของบราวน่ี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017, 757-764. 

5 บทความ
วิจัย 

ศิริพร  คําชุ่ม อุทัยวรรณ ฉัตรธง และเกตุการ  ดาจันทา. 2558. คุณภาพทางเคมี 
กายภาพและประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน้ําข้าวหมากจากข้าวเหนียวดําก่ําม้ง. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
(Proceedings) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 177-
183. 

6 บทความ
วิจัย 

Chattong, U., Apichartsrangkoon, A., Chaikham, P., Supavititpatana, T. and 
Bell, A. E. 2015. Viscoelastic properties and physicochemical characteristics 
of pressurized ostrich-meat emulsion containing gum additives. Innovative 
Food Science and Emerging Technologies. 32: 64-69. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME916 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ขัน้สูง 3(2-2-5) 
HOME917 นวัตถกรรมและเทคโนโลยีกับงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นายธชัคณิน จงจิตวิมล 
               (อังกฤษ) : Mr. Touchkanin  Jongjitvimon 
ตําแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
  โทรศัพท ์055-267054     
  โทรสาร 055-267054 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบการศึกษา 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 ชีววิทยา  พันธุศาสตร์  นิเวศวิทยา 
ผลงานทางวิชาการ 

ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1. วิจัย ปิยธิดา ฟองสังข์, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. 

(2561). ความหลากชนิดของแมลงในสวนมะขาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. 
PSRU Journal of Science and Technology, 3(1), 9-17. 

2. วิจัย พรพิมล ออนตานา, ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ และ รัตนา นาค
สิงห์. (2561). แมลงผสมเกสรของข้าวโพดในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal 
of Science and Technology, 3(1), 18-27. 

3 วิจัย วีรภัทรา ดอนไพรออน, รัตนา นาคสิงห, วันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ และ ธัชคณิน จงจิต
วิมล. (2561). ความหลากชนิดของมดในสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU 
Journal of Science and Technology, 3(1), 1-8. 

4. วิจัย Kraikongjit, S., Jongjitvimol, T., Mianjinda, N., Sirithep, N., Kaewbor, T., 
Jumroon, N. & Jongjitwimol, J. (2018). Antibacterial Effect of Plant Resin 
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ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
Collected from Tetrigona apicalis (Smith, 1857) in Thung Salaeng Luang 
National Park, Phitsanulok. Walailak Journal of Science and 
Technology, 15(8), 559-607. 

5. วิจัย รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท้, ธัชคณนิ จงจิตวิมล และ ศุภนิช เจริญสุข. (2560). 
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน: 
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of 
Science, Humanities & Social Sciences, 18(2), 287-295. 

6. วิจัย เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). การ
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8), 21-34. 

7. วิจัย ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันชัย สุขราช, อมรรัตน์ ด้วงคํา และ สหณัฐ เพชรศรี. (2559). 
ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา, 21(3), 121-137. 

8. วิจัย รัตนา นาคสิงห์, ปฐม จันทร์จิตวิริยะ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ความหลาก
ชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) 
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of 
Science, Humanities & Social Sciences, 17(1), 35-43. 

9. 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. 

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. 

11 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. 



 (มคอ.2)  หน้า 145 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
12. 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. 

13. วิจัย สหณัฐ เพชรศรี, จุฬารัตน์ สงคราม และ ธชัคณนิ จงจิตวิมล. (2558). ความ
หลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งนํ้าภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 
16(2), 178-188. 

14. 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. 

15. วิจัย สหณัฐ เพชรศรี และ ธัชคณนิ จงจิตวิมล. (2556). มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธ์ุม้งในพ้ืนที่บ้าน
ร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal 
of Science, Humanities & Social Sciences, 14(1), 13-24. 

16. ตํารา ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2557). นิเวศวิทยาพ้ืนฐาน. พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นาง ศุภนิช  เจริญสขุ  
               (อังกฤษ) : Mrs. Suppanit  Jarernsuk 
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2525 
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
  อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
  โทรศัพท ์055-267106   โทรสาร 055-267104 
  อีเมล์ : suppanit_nit@hotmail.com  
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานบันการศึกษา ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2559 
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 
ประกาศนียบัตร (Intro to Data Analytics and Big 

Data) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 

 สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ 
 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). ปัจจัยที่
มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชน
บ้านดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, 



 (มคอ.2)  หน้า 148 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 

ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
Humanities & Social Sciences, 18(2), 287-295. 

4 ตํารา ศุภนิช เจริญสุข. (2561). สถิติทางชีววิทยา. พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
HOME961 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
HOME962 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
HOME971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
HOME972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
HOME973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
HOME974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
HOME975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
HOME976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
HOME981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
HOME982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
HOME983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
HOME984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
HOME985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
HOME986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
HOME991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
HOME992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3 
HOME993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
HOME994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
HOME995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9 
HOME996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
HOME997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HOME918 การจัดการและบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
HOME921 การบริหารจัดการนวัตกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
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