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ก 

 

ค าน า 
 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตฉบับนี้จัดท าเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ด้าน          
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในงานคหกรรมศาสตร์แก่บัณฑิตคหกรรมศาสตร์จาการศึกษาอุปสงค์ และอุปธาน 
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยค านึงถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เป็นบรรทัดฐาน พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้มีความ
สอดคล้องต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต “ให้เป็นผู้มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 
วางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ”          
จึงก าหนดให้ผู้ศึกษาตามหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน          
คหกรรมศาสตร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาตามสภาพการท างานจริง ในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ          
มีคุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต้อ
สังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป 

 

หลักสูตรฉบับนี้มีรายละเอียดส าคัญประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร 
แผนการศึกษา และค าอธิบายรายวิชา การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนควรพิจารณาให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย ปรัชญา และหลักการของหลักสูตร เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.    รหัสและช่ือหลักสูตร 
        ภาษาไทย:                     หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์     

 ภาษาอังกฤษ:            Master of Home Economics  Program in  Home Economics  
 Technology 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):                 คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ชื่อยํอ (ไทย):                   คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)           
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):            Master of  Home Economics (Home Economics Technology) 
ชื่อยํอ (อังกฤษ):             M.H.E. (Home Economics Technology) 

3.   วิชาเอก 
- 

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
36   หนํวยกิต 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท   หลักสูตร  2  ปี แผน ก แบบ ก 2 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย  
5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตํางประเทศท่ีสามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี   
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

- 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
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6.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2553              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
 ครั้งที ่ 12/2557   วันที่  4  ธันวาคม  2557 
 สภามหาวิทยาลัย ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2558 
7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา  2559 
8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1   อาจารย์ในหนํวยงานของรัฐและเอกชน 
8.2   นักวิจัย ในหนํวยงานของรัฐและเอกชน   
8.3   นักวิชาการในหนํวยงานของรัฐและเอกชน   
8.4   ผู๎บริหารงานโภชนาการและโภชนากรในเอกชน 
8.5   ผู๎ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
8.6   นักออกแบบระบบการผลิตงานคหกรรมศาสตร์   

     8.7   ผู๎บริหารในสถานประกอบการหรือเจ๎าของกิจการ 
9.   ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.
อรวัลภ์ อุปถัมภานนท ์* 
 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

 
สาขาวิชา 

อาหารและโภชนาการ 

 ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
 วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)      
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)                           

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

   2552 
   2538 
   2534 

2 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. 
ศรีกาญจนา  จตุพัฒนว์โรดม  
 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

 
สาขาวิชา 

ผ๎าและเครื่องแตํงกาย 

Ph.D. (Tropical Agriculture: Inter 
Disciplinary) 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา-ผ๎าและเครื่องแตํงกาย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   

2552 
 

2538 
2524 

3 ดร.สุภา  จุฬคุปต ์   อาจารย ์ Ph.D. (Education) 
 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป-คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

Calcutta University, West 
Bengal, India 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2547 
 
2535 
2529 

หมายเหตุ : * ประธานหลักสตูร 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีการผลิต  การเตรียมความพร๎อมของก าลังคน การผลิต
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตระบบอุตสาหกรรม
ที่ได๎รับการพัฒนาแบบบูรณาการ  ซึ่งเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นหนํวยงานการศึกษาภาครัฐที่ท าหน๎าที่ผลิตนักศึกษาทางด๎าน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางความรู๎ด๎านความคิดสร๎างสรรค์ในงานสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม อาหารและ
โภชนาการ และงานประดิษฐ์นั้น มีความพร๎อมที่จะสํงเสริมความรู๎ ปัญญา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฐาน
ส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์  
           ดังนั้นการผลิตนักวิเคราะห์ด๎านคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จึงเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถท าได๎
จากการเรํงพัฒนาบุคลากรที่มีความรู๎ขั้นสูง การสร๎างนวัตกรรมและองค์ความรู๎ใหมํ เพ่ือสานตํอและกระตุ๎นความ
สนใจของหนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการ และผู๎เกี่ยวข๎องให๎เห็นของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได๎
อยํางชัดเจน 
       11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
            การเปลี่ยนแปลงบริบทและสถานะของประเทศไทย ที่ เกิดจากเทคโนโลยี  อยํางก๎าวกระโดด  
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สร๎างความเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต๎องเตรียม
ความพร๎อมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงดังกลําวในอนาคต  โดยจะต๎องมีการบริหารและจัดการองค์ความรู๎อยํางเป็น
ระบบ อาทิ สร๎างความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น   จึงเป็นจุดแข็งของสังคมไทย การ
รวบรวมและเผยแพรํองค์ความรู๎  เทคโนโลยี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ตําง ๆ ที่กลุํมผู๎ผลิตสามารถตํอยอดความรู๎  และบริการ สร๎างองค์ความรู๎และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
กระบวนการผลิต 
           ดังนั้นเพ่ือพัฒนาการของการศึกษาและวิจัย  เปิดโลกทัศน์ให๎สามารถแขํงขันกับตลาดโลก  สํงเสริม 
สนับสนุน ในการสร๎างนักคิด ให๎คนคิดอยํางสร๎างสรรค์ มีการจัดการศึกษาที่จะกระตุ๎นให๎เกิดนักคิด นักประดิษฐ์ นัก
สร๎างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งใหมํๆ ขึ้นมา เพ่ือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศตํอไป 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ในยุคโลกไร๎
พรมแดน ได๎สํงผลกระทบตํอบทบาทหน๎าที่การท างานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด๎านคหกรรมศาสตร์ 
โดยเฉพาะการท างานในระดับผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องในสายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งการพัฒนาความรู๎ทางคหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต๎อง
มีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัย สร๎างนวัตกรรม ซึ่งหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นี้  ได๎ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตํอปัญหาของงานด๎านคหกรรมศาสตร์ 
โดยเน๎นการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ เทคโนโลยีทางด๎านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การ
ปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  และสามารถประยุกค์เทคโนโลยีด๎านคหกรรมศาสตร์ สามารถ
เพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันได๎ในระดับสากล  รวมทั้งสร๎างนักวิจัยที่มีความรู๎ความสามารถในการท างาน
ด๎านการวิจัยที่มีคุณภาพและใช๎งานได๎จริง ตลอดจนสอดคล๎องตํอแนวทางในการพัฒนาประเทศตํอไป  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎น
งานวิจัยและสร๎างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาอยํางมีคุณภาพ รวมทั้งถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล๎องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาก าลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการมุํงเน๎นความรู๎ ปัญญา วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นฐานส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ มีการจัดการศึกษาที่จะกระตุ๎นให๎เกิดนักคิด 
นักประดิษฐ์  นักสร๎างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งใหมํๆ ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต๎องการของสถาน
ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

- 
13.3  การบริหารจัดการ 

- 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 

 มุํงเน๎นการผลิตมหาบัณฑิต เป็นผู๎มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สร๎างองค์ความรู๎ และวางแผนบริหาร
จัดการเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับงานคหกรรมศาสตร์ ให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1.2. วัตถุประสงค์ 
1.2.1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จรรยาบรรณตํอวิชาชีพ 
1.2.2. เพ่ือผลิตนักวิจัยด๎านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในกลุํมวิชาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม กลุํมวิชาอาหาร

และโภชนาการ กลุํมวิชางานประดิษฐ์ และกลุํมวิชาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว  ที่มีความรู๎และสามารถใช๎
เทคนิคการวิจัยอยํางเป็นระบบในการด าเนินการวิจัย ตลอดจนเผยแพรํในรูปแบบตํางๆ ตํอกลุํมนักวิชาการ นัก
วิชาชีพ บุคคลในชุมชน และอุตสาหกรรมได ๎

1.2.3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติด๎านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในกลุํมวิชาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม 
กลุํมวิชาอาหารและโภชนาการ กลุํมวิชางานประดิษฐ์ และกลุํมวิชาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว ที่สามารถ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎ผลงานวิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติในวิชาชีพ และบูรณาการงานด๎านคหกรรมศาสตร์กับ
ศาสตร์ด๎านอื่นๆได ๎

1.2.4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตนักบริหารจัดการด๎านเทคโนโลยีคหกรรรมศาสตร์ ในกลุํมวิชาสิ่งทอและ
เครื่องนุํงหํม กลุํมวิชาอาหารและโภชนาการ กลุํมวิชางานประดิษฐ์ และกลุํมวิชาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว ที่
สามารถแสดงออกอยํางมีอิสระการจัดการแก๎ปัญหาทั้งที่คาดการณ์และคาดการณ์ไมํได๎ สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
และแสดงออกซ่ึงสภาวะผู๎น าได๎อยํางเหมาะสม 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ให๎มมีาตรฐานไมํต่ า
กวําที่ สกอ.ก าหนด 

- พัฒนาหลักสตูรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

- ติดตามประเมินหลักสตูรอยําง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสตูร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎อง 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

- ติดตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ของประเทศ 

- รายงานผลการด าเนินการและ
การประเมินหลักสตูร 

  -  ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎อง 
     กับความต๎องการของตลาด 
     แรงงาน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต๎องการของสถาน
ประกอบการ 

- รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการใช๎มหาบัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

 -  พัฒนาหลักสตูร - ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ ์
      และสนับสนุนการท างานวิจยั     
      เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

- จ านวนวิทยานิพนธ์ท่ีเผยแพรํ
ตํอที่ประชุมวิชาการหรือ
บทความวิชาการ ไมํน๎อยกวํา 1 
บทความตํอ 1 คน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปกติเป็นการจัดการศึกษาชํวงเวลาวันหยุดสุด
สัปดาห์ (วันเสาร์ – อาทิตย)์ หรือนอกเวลาราชการ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร๎อนได๎แตํก าหนดระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 7 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงการ

เรียนในแตํละรายวิชาเทํากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที ่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 รับผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคหกรรมศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

ที่ผํานเกณฑ์การทดสอบพื้นฐานคหกรรมศาสตร์ โดยอยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมบริหารหลักสูตร 
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค) 
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

2.3.1 โดยวิธีคัดเลือก ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบการสอบคัดเลือกเพ่ือเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู๎ด าเนินการคัดเลือกเอง 
2.3.3 การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ด๎วยวิธีการสอบข๎อเขียนและหรือการ

สอบสัมภาษณ์  รวมทั้งพิจารณาการผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

-  
2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

- 
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ช้ันปีท่ี 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 15 15 15 15 

 
2.7 งบประมาณตามแผน 

2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
คําสนับสนุนการศึกษา 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

คําบ ารุงการศึกษา 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

คําลงทะเบียน 1,080,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,740,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 
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2.7.2   งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ก. งบด าเนินการ      
1. คําใช๎จํายบุคลากร 400,000 670,000 670,000 670,000 670,000 
2. คําใช๎จํายด าเนินงาน 261,000 522,000 522,000 522,000 522,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจํายระดับมหาวิทยาลัย 487,200 974,400 974,400 974,400 974,400 

รวม ( ก) 1,148,200 2,166,400 2,166,400 2,166,400 2,166,400 
ข. งบลงทุน      
คําครุภณัฑ ์ 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

รวม ( ข) 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
รวม (ก) + (ข) 1,248,200 2,416,400 2,416,400 2,416,400 2,416,400 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษา 83,213 80,546 80,546 80,546 80,546 
  

2.8 ระบบการศึกษา 
การจัดการศึกษาเป็นระบบแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข๎อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลธัญบุรี วําการด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
       2.9  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหนํวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข๎ามสถาบันอุดมศึกษาให๎เป็นไปตาม
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 36 หนํวยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

               เป็นหลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เป็นการวิจัยโดยมีการท า
วิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีโครงสร๎างหลักสูตรดังนี้ 

1.  หมวดวิชาบังคับ    15 หนํวยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก      9 หนํวยกิต 
3.  วิทยานิพนธ์    12 หนํวยกิต 
             จ านวนหนํวยกิตรวม   36 หนํวยกิต               
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3.1.3 รายวิชา 
การก าหนดรหัสรายวิชา  ในหลักสูตรประกอบด๎วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจ าแนกตามแผนภูมิ

ตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X X  –  X     X    X   –   X     X X 
       1  2     3    4   5         6     7  8  

        ต าแหนํงที่    1 - 2   หมายถึง  คณะ / วิทยาลัย 
        ต าแหนํงที่    3   หมายถึง  ภาควิชา/สาขา 

ต าแหนํงที่    4   หมายถึง  สาขาวิชา (ตามที่ระบุในหลักสูตร) 
        ต าแหนํงที่     5   หมายถึง  แขนงวิชา / กลุํมวิชา 
        ต าแหน่งที่   6*   หมายถึง ปีท่ีควรศึกษา   
        ต าแหนํงที่   7 - 8 หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแขนงวิชา / กลุํมวิชา 
  

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

 
 

  
 
 

 
 
            X        ( X   -  X  -  X ) 
 
*ก าหนดเลขรหัส ดังนี้ 
 เลข 6 หมายถึง   ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 

เลข 7 หมายถึง   ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 

คณะ 

ภาควิชา/สาขา 

สาขาวิชา (ตามท่ีระบุในหลักสูตร) 

แขนงวิชา / กลุํมวิชา 

ปีท่ีควรศึกษา* 

หนํวยกิต 

ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

  ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 

ล าดับรายวิชาในแขนงวิชา / กลุํมวิชา 
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 - รายวิชา 
 

1. หมวดวิชาบังคับ   15   หน่วยกิต  โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
06-810-601 วิทยาการครอบครัวและผู๎บริโภค       

Family and Consumer Sciences 
3(3-0-6) 

06-810-602 เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร์   
Technology in  Home  Economics  

3(3-0-6) 

06-810-603 เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
Management Technology in Home Economics 
Business 

3(3-0-6) 

06-810-604 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
Statistics and Research in Home Economics 

3(3-0-6) 

06-810-605 สัมมนา  
Seminar 

1(0-2-1) 

06-810-606 
 

จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์  
Ethics in Home Economics Profession 

2(2-0-4) 

2. หมวดวิชาเลือก   ประกอบด๎วย  4  กลุํมวิชา ให๎เลือกศึกษาตามกลุํมวิชาที่มีความสนใจเป็นพ้ืนฐาน  
และเลือกศึกษาตามแผนการเรียนแผน ก  แบบ ก 2  เลือกเรียน  9  หนํวยกิต  โดยเลือกศึกษารายวิชาจาก
กลุํมวิชาตํอไปนี้ 

2.1  กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
06-811-701 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม          

Innovations in Textiles and Clothing  
3(3-0-6) 

06-811-702 การพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  
Textiles and Clothing Development 

 3(3-0-6) 

06-811-703 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมครื่องนุํงหํม  
Production Planning  and Control in Garment 
Industry 

3(3-0-6) 

06-811-704 การวิเคราะห์ระบบการจัดการสินค๎าเครื่องนุํงหํม  
Analysis of Merchandizing System 

3(3-0-6) 

06-811-705 ธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ  
International Fashion Business 

3(3-0-6) 

06-811-706 เทคโนโลยีในการจัดการแฟชั่น  
Fashion Management Technology  

3(3-0-6) 
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06-811-707 ทัศนมิติในงานสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม           
Perspective in Textiles and Clothing 

3(3-0-6) 

   
2.2  กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

06-812-701 แนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ   
Trend of Food and Nutrition Products  

  3(3-0-6) 

06-812-702 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
Production Technology in Food Industry 

 3(3-0-6) 

06-812-703 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหาร 
Management of Food Service Industry 

  3(3-0-6) 

06-812-704 นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ       
Innovations in Food and Nutrition                              

  3(3-0-6) 
 

06-812-705 
 

การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร   
Quality Assurance in Food Industry                           

  3(3-0-6) 
 

06-812-706 ทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ          
Perspective in Food and Nutrition        

 3(3-0-6) 
 

 

2.3  กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 
06-813-701   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรม 

Sufficiency Economy Philosophy in Handicraft 
Development 

3(3-0-6) 

06-813-702   การบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์   
Management of  Innovations in Crafts 

3(3-0-6) 

06-813-703 นวัตกรรมเพ่ือชุมชน  
Innovations for the Community 

3(3-0-6) 

06-813-704 การประเมินโครงการงานประดิษฐ์  
Evaluation of Craft  Projects  

3(3-0-6) 

06-813-705 เทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ์ 
Technology for Craft  Designs  

3(3-0-6) 

06-813-706  
 
06-813-707 
 

งานประดิษฐ์เพ่ือสิ่งแวดล๎อม  
Crafts Products for Environment 
การพัฒนาภูมิปัญญาไทยด๎านงานประดิษฐ์ 
Development of Thai Wisdom Crafts       

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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06-813-708   งานประดิษฐ์เพ่ือสุขภาพ         
Handicrafts for Health       

3(3-0-6) 

06-813-709   ทัศนมิติในงานประดิษฐ์  
Perspective  in Creative Crafts 

3(3-0-6) 

 

2.4   กลุ่มวิชาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
06-814-701 พัฒนาการเด็กข้ันสูง 

Advanced Child Development 
3(3-0-6) 

06-814-702 การพัฒนากระบวนการคิด  
Thinking Procedure  Development 

3(3-0-6) 

06-814-703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเด็ก  
Innovations  and Technology for Child Development  

3(3-0-6) 

06-814-704 การบริหารงานพัฒนาเด็กและบริบาลวัยชรา  
Child Development and Elderly Care Management 

3(3-0-6) 

06-814-705 วิเคราะห์กิจกรรมการสํงเสริมพัฒนาการ  
Analysis of Child Development Activities   

3(3-0-6) 

06-814-706 ทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็กและครอบครัว          
Perspective  in Child and Family Development 

3(3-0-6) 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    ศึกษา  12  หน่วยกิต 

06-810-701 วิทยานิพนธ์  
Thesis  

12(0-0-36) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการเรียนแผน ก  แบบ ก 2 ใช๎เวลาศึกษา 2 ปี ในรายวิชาหมวดวิชาบังคับ 18 

หนํวยกิต   หมวดวิชาเลือก  6  หนํวยกิต   และวิทยานิพนธ์ไมํน๎อยกวํา  12  หนํวยกิต   
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
06-810-602 
06-810-603 

 
06-810-606 

เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจ 
คหกรรรมศาสตร์   
จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ 

3 
3 
 
2 

3 
3 
 
2 

0 
0 
 
0 

6 
6 
 
4 

รวม 8 8 0 16 
 

  ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
06-810-601 
06-810-604 
06-810-605 
06-xxx-xxx 

วิทยาการครอบครัวและผู๎บริโภค 
สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
สัมมนา 
วิชาเลือก (1) 

3 
3 
1 
3 

3 
3 
0 
3 

0 
0 
2 
0 

6 
6 
1 
6 

รวม 10 9 2 19 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
06-xxx-xxx 
06-xxx-xxx 

วิชาเลือก (2) 
วิชาเลือก (3) 

3 
3 

3 
3 

0 
0 

6 
6 

06-810-701   วิทยานิพนธ์  6 0 0 18 
รวม 15 9 0 36 

 
ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

06-810-701   วิทยานิพนธ์  6 0 0 18 
รวม 6 0 0 18 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

06-810-601 วิทยาการครอบครัวและผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Family and Consumer Sciences 

ระบบครอบครัว  การวิเคราะห์การจัดการระบบครอบครัว การวิเคราะห์
ผลกระทบ ทางสังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีตํอครอบครัว 
การวางแผนจัดการทรัพยากรและความต๎องการของผู๎บริโภคเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี  
Family systems, analysis of family management, analysis of social 
economics and technology effect to family, resource 
management planning, and consumer demand for developing the 
quality of life  

 
06-810-602 เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

Technology in Home Economics 
การบูรณาการองค์ความรู๎   การประยุกต์ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร๎าง
องค์ความรู๎  เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานคหกรรมศาสตร์    
Integration of knowledge, application of innovations and 
technology create knowledge for developing the performances of 
home economics work        

 
06-810-603 เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Management Technology in Home Economics Business  
หลักการจัดการ  ระบบการด าเนินธุรกิจ  วิเคราะห์กรณีศึกษา น าองค์ความรู๎
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในธุรกิจคหกรรมศาสตร์   
Principles of business management and business systems, case 
study analysis, and application of knowledge and technology in 
home economics business 
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06-810-604     สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Statistics and Research in Home Economics 

กระบวนการวิจัย   การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบและวางแผนการวิจัย
ทาง คหกรรมศาสตร์  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป  การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัยทางคหกรรม
ศาสตร์ 
 

Research procedure, problems analysis, experimental design in 
home economics, statistical analysis, data analysis by package 
software, result analysis and report writing in home economics 
 

06-810-605     สัมมนา  1(0-2-1) 
Seminar 
บูรณาการงานคหกรรมศาสตร์   น าเสนอ  เผยแพรํผลงาน  และด าเนินงาน
สัมมนา 
Integration of home economics work, presentation, publication 
and seminar performing 

  
06-810-606    จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์                               2(2-0-4) 
   Ethics in Home Economics Profession 

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ บทบาทและหน๎าที่ ความ
รับผิดชอบความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรม และจิตวิทยา การบริหาร 
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจ จริยธรรมและข๎อพึงปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
Ethics in home economics professions, roles and duties, 
responsibility, basic knowledge about human beings, behavior and 
psychology,  management, roles and responsibility of business, 
and ethical behaviors for home economics professions 
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06-811-701      นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม                   3(3-0-6) 
Innovations in Textiles and Clothing  
นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม   การพัฒนารูปแบบและต๎นทุน
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  การควบคุมคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอ  เพื่อน าไปสูํเชิงพาณิชย์ 
Innovations in textiles and clothing, development of textiles and 
cost of clothing prototypes, quality control and textile product 
testing for business commerce 

 
06-811-702  การพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม          3(3-0-6) 

Textiles and Clothing Development 
วิวัฒนาการวัสดุสิ่งทอ  เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  วิเคราะห์
ทิศทางการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม 
Evolution of textile materials, technology for textiles and 
clothing, and analysis of textiles and clothing products trend  

 
06-811-703   การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม     3(3-0-6) 

Production Planning and Control in Garment Industry 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม เทคโนโลยีและ
วิเคราะห์กระบวนการวางแผน การควบคุมการผลิต การค านวณต๎นทุน               
การประเมินผล การวางแผนแก๎ไข แผนการปรับปรุงส าหรับเพ่ิมผลผลิต 
Guidelines for new products development in garment industry, 
technology and analysis of planning procedure, production 
control, costing, evaluation, improvement plan and action plan 
for increase productivity  

 
06-811-704      การวิเคราะห์ระบบการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม        3(3-0-6) 

Analysis of Merchandizing System  
การวิเคราะห์ หลักการ  และกลยุทธ์  ระบบการจัดการสินค๎าในอุตสาหกรรม
เครื่องนุํงหํม 
Analysis of principles and strategies, and merchandizing systems 
in garment industry    
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06-811-705     ธุรกิจแฟชั่นนานาชาต ิ            3(3-0-6) 
International Fashion Business  
องค์ประกอบของธุรกิจแฟชั่น   กระบวนการซื้อ  การขายสินค๎า  แฟชั่นเสื้อผ๎า
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ  วิเคราะห์แนวโน๎มผลิตภัณฑ์ ตลาดของสินค๎า
แฟชั่นเสื้อผ๎าระดับโลก 
Key elements of fashion business, purchasing procedure, local 
and overseas markets of clothing fashion, analysis of product 
trends, and international fashion markets  

 
06-811-706    เทคโนโลยีในการจัดการแฟชั่น            3(3-0-6) 

Fashion Management Technology 
เทคโนโลยีการวางแผน   ออกแบบแฟชั่น  วิเคราะห์ตลาดแฟชั่น การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจแฟชั่นตามชํองทางตําง ๆ  
Planning technology, fashion designing, analysis of fashion 
markets, and advertisements and public relations of fashion 
business by means of different channels  
 

06-811-707  ทัศนมิติในงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม                             3(3-0-6) 
                  Perspective in Textiles and Clothing  

การสืบค๎นข๎อมูลและฐานข๎อมูลเกี่ยวกับหัวข๎อที่นําสนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุํงหํม วิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือคัดเลือกหัวข๎อที่มีแนวโน๎มส าคัญใน
การสร๎างวิสัยทัศน์ในงานด๎านสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม การน าเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์ทางวิชาการ 
Searching and database in topics of interest in textiles and 
garment industry, analysis, synthesis of potential topics for 
textiles and clothing visions development, presentation and 
academic publication 
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06-812-701      แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ                          3(3-0-6) 
  Trend of Food and Nutrition Products  

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตลาดและผู๎บริโภคของผลิตภัณฑ์
อาหารและโภชนาการในปัจจุบันและแนวโน๎นในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต๎นแบบและการน าผลิตภัณฑ์ออกสูํตลาด 
Product development process, market and consumer analysis of current 
and tendency food and nutrition products within country and ASEAN, 
guidelines for developing prototypes product and product launch 

 
06-812-702     เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร                            3(3-0-6) 

Production Technology in Food Industry 
หัวข๎อที่อยูํในความสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและโภชนาการ แนวโน๎ม
การใช๎เทคโนโลยีในการผลิตอาหารและการน าไปประยุกต์ใช๎ 
Topic of interest about food processing and nutrition, technology 
tendency in food production and applying 

 
    

06-812-703     การบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหาร                         3(3-0-6) 
  Management of Food Service Industry 

การบริหารจัดการธุรกิจอาหารในรูปแบบตํางๆ การวิเคราะห์สถานการณ์โลก
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร กรณีศึกษาการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร  
Management of the food service industry in different styles, 
analysis of the world situation on food service industry 
developing, case study management of food service industry  

 
06-812-704     นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ                3(3-0-6) 

Innovations in Food and Nutrition  
กรณีศึกษางานสร๎างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมใหมํด๎านอาหารและโภชนาการ การ
ประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย ในการสร๎างสรรค์ และสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าเกษตรและอาหาร เพ่ือการแขํงขันในตลาด 
Case study of innovative food and nutrition, science, technology 
and  research application for creation and value added to 
agrecaltural commodities and food in market competition 
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06-812-705      การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร           3(3-0-6) 
               Quality Assurance in Food Industry                     
 ความส าคัญของการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบคุณภาพ

การศึกษาการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดท าเอกสารระบบ
คุณภาพในอุตสาหกรรม 

 Significance of quality assurance in food industry, quality system, 
quality assurance in food industry study, quality system 
documents preparation in food industry 

                
06-812-706      ทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ                  3(3-0-6)                               
                        Perspective in Food and Nutrition                              

การสืบค๎นข๎อมูลและฐานข๎อมูลเกี่ยวกับหัวข๎อที่นําสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร
และโภชนาการ วิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือคัดเลือกหัวข๎อที่มีแนวโน๎มส าคัญใน
การสร๎างวิสัยทัศน์ในงานด๎านอาหารและโภชนาการ การน าเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์ทางวิชาการ 
Searching and database in topics of interest in food and nutrition 
industry, analysis, synthesis of potential topics for food and 
nutrition vision development, presentation and academic 
publication 

 
06-813-701 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรม  3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy in Handicraft Development 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานหัตถกรรมที่เกี่ยวข๎อง  ในวิถีชีวิตวัฒนธรรม
และประเพณีของคนไทย   ประเภทของงาน หัตถกรรม การวิเคราะห์
กระบวนการประดิษฐ์ การเลือกใช๎วัสดุ  และการประยุกต์เทคโนโลยีงาน
ประดิษฐ์สร๎างสรรค์ และเทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ์ การประยุกต์ให๎
สอดคล๎องกับงานประดิษฐ์  การสร๎างอาชีพ และการพัฒนางานหัตถกรรมให๎
สอดคล๎องกับทรัพยากรและการด าเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่น 
Sufficiency economy, history of handicrafts in relation to Thai 
culture, classification of handicrafts, analysis of decoration 
methods, material selection,  application of handicraft and design 
technology, career and handicraft development in accord with 
local resources and ways of life 
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06-813-702     การบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์      3(3-0-6) 
 Management of Innovations in Crafts 

นวัตกรรม  การบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
งานศิลปะประดิษฐ์  เพ่ือการค๎า การเลือก การเตรียมการใช๎และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ์การผลิต ระบบ และกระบวนการผลิต  การเก็บรักษาเพ่ือรอการ
จ าหนํายกระบวนการ จ าหนําย การพัฒนารูปแบบให๎เหมาะสมกับความ
ต๎องการของตลาด 
Innovations, management of Innovations in crafts, crafts 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  

 
06-813-703     นวัตกรรมเพื่อชุมชน   3(3-0-6) 

 Innovations for the Community 
 ความหมาย การวางแผน การส ารวจสถานที่ การวิเคราะห์ กระบวนการผลิต  

เทคนิค วิธีการ และการสร๎างนวัตกรรมในชุมชน 
 Concepts, planning, surveying of locations, analysis, production 

process, techniques, methods and creation of innovations for the 
community  

 
06-813-704     การประเมินโครงการงานประดิษฐ์   3(3-0-6) 

 Evaluation of Craft Projects  
 ความหมาย ความส าคัญ หลักและวิธีการเขียนโครงการ งานประดิษฐ์ การ

วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของโครงการ การด า เนิ น โครงการและประ เมิน
โครงการงานประดิษฐ์ เพ่ือสร๎างงาน สร๎างอาชีพแกํชุมชนและประเทศชาติ 

 Concepts, significance, principles and methodology of art and 
craft projects, analysis of project feasibility, project operation and 
evaluation for enhancing career in the community and the 
country 
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06-813-705 เทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ์                            3(3-0-6) 
 Technology for Craft Designs  

ความหมาย ประเภท และหลักการออกแบบงานประดิษฐ์  แนวทางในการ
ออกแบบเชิงสร๎างสรรค์  การออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์รํวมสมัยสูํสากล 
หลักการวิเคราะห์วิธีการและหลักการใช๎เทคโนโลยีกับการออกแบบงาน
ประดิษฐ์ 
Concepts, classification and principles of craft design, guidelines 
for creative design, international contemporary craft products 
design, analysis principles of design, and principles of innovations 
application in craft design  

 
06-813-706     งานประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Crafts Products for Environment  
ความส าคัญ  ประเภทสิ่งแวดล๎อม  ความเชื่อมโยงงานประดิษฐ์กับสิ่งแวดล๎อม  
สัญลักษณ์สิ่ งแวดล๎อม  ขั้นตอนวิธีการเลือกใช๎วัสดุงานประดิษฐ์ เ พ่ือ
สิ่งแวดล๎อม หลักการและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมกับงานประดิษฐ์ 
Significance, classification of environment, relationship between 
crafts and environment, symbols of environment, process and 
method of selecting handicraft materials for clean environment, 
principles and methods of environment conservation in 
handicraft work  
 

06-813-707 การพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านงานประดิษฐ์  3(3-0-6) 
 Development of Thai Wisdom Crafts 

 ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ขอบขํายและรูปแบบของงานภูมิ
ปัญญาไทยที่มีมาแตํดั้งเดิมของไทยในด๎านงานประดิษฐ์ วิเคราะห์งานภูมิ
ปัญญาไทย แล๎วน ามาพัฒนา ให๎เป็นมาตรฐาน เพ่ือสร๎างงานประดิษฐ์ใหมํ อัน
เป็นที่ต๎องการของตลาดในปัจจุบัน 
Significance, history, scope and characteristics of conventional 
Thai wisdom in handicraft work, analysis of Thai wisdom products, 
and development of standard products to meet the market 
demand 
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06-813-708    งานประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ          3(3-0-6)  
 Handicrafts for Health        

ความส าคัญ ประเภทของงานประดิษฐ์เพ่ือสุขภาพ ศิลปประดิษฐ์กับการ
พัฒนาจิตใจ  
Significance, classification of crafts for health, handicrafts for 
mental development 

 
06-813-709     ทัศนมิติในงานประดิษฐ์   3(3-0-6)  

 Perspective   in Creative Crafts 
การสืบค๎นข๎อมูลและฐานข๎อมูลเกี่ยวกับหัวข๎อที่นําสนใจในงานประดิษฐ์  
วิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือคัดเลือกหัวข๎อที่มีแนวโน๎มส าคัญในการสร๎างวิสัยทัศน์
ในงานประดิษฐ์ การน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์ทางวิชาการ 
Searching and database in topics of interest in crafts, analysis, 
synthesis of potential topics for crafts vision development, 
presentation and academic publication 
 

06-814-701 พัฒนาการเด็กขั้นสูง  3(3-0-6) 
Advanced Child Development 
วิเคราะห์หลักการและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการเด็ก  การประยุกต์ใช๎ในการ
พัฒนาเด็ก  การวางแผนโครงการพัฒนาเด็กเชิงลึกเฉพาะด๎าน 
Analysis of principles and theoretical concepts of child 
development, application of the principles and concepts in child 
development, project planning for child development in depth in 
specific aspects  
 

06-814-702 การพัฒนากระบวนการคิด  3(3-0-6) 
Thinking Procedure Development 
กระบวนการคิด  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร๎างทางสมอง ในการคิด กระบวนการ
คิดสติปัญญา และความคิดสร๎างสรรค์  การจินตนาการ การวิเคราะห์
กระบวนการคิดและสํงเสริมพัฒนาการ  
Method of thinking concept of brain structure, intellectual 
thinking and imagination procedure, analysis of the thinking 
process and development support  
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06-814-703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็ก  3(3-0-6) 
 Innovations and Technology for Child Development  

วิเคราะห์บทบาทนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็ก  ระบบและ
พฤติกรรมครอบครัวที่มีตํอการพัฒนาเด็ก  กระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
Analysis of innovations and technology functions for child 
development, family system and behavior in relation to child 
development, procedure of innovation and technology creation 
for child and family development 
 

06-814-704 การบริหารงานพัฒนาเด็กและบริบาลวัยชรา  3(3-0-6) 
Child Development and Elderly Care Management    
การวิเคราะห์งานในองค์กรบริการด๎านการพัฒนาเด็กและบริบาลวัยชราและ
การวางแผนบริหารงานองค์กร   การจัดการและพัฒนาธุรกิจบริการพัฒนาการ
เด็กและบริบาลวัยชรา     
Analysis of the work in child development and elderly care service 
organizations in terms of planning, management and business development 
 

06-814-705     วิเคราะห์กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ          3(3-0-6) 
 Analysis of Child Development Activities  

กระบวนการจัดกิจกรรมการสํงเสริมพัฒนาการและ การวิเคราะห์ กิจกรรมงาน
ตามข้ันพัฒนาการ 
 Child development activities and analysis of the activities in 
accord with the stages of child development  

 
06-814-706    ทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็กและครอบครัว          3(3-0-6) 
  Perspective in Child and Family Development 

การสืบค๎นข๎อมูลและฐานข๎อมูลเกี่ยวกับหัวข๎อที่นําสนใจในด๎านพัฒนาการเด็ก
และครอบครัว วิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือคัดเลือกหัวข๎อที่มีแนวโน๎มส าคัญในการ
สร๎างวิสัยทัศน์ด๎านพัฒนาการเด็ก การน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์ทางวิชาการ 
Searching and database in topics of interest in child and family 
development, analysis, synthesis of potential topics for child 
development vision development, academic publication 
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06-810-701    วิทยานิพนธ์          12(0-0-36) 
Thesis 
นักศึกษาเลือกหัวข๎อวิจัยเกี่ยวข๎องกับงานคหกรรมศาสตร์หรือกลุํมวิชาที่มี
ความสนใจ  ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง โดยใช๎วิธีการออกแบบวิจัย ตามระเบียบ
วิธีวิจัยเป็นบรรทัดฐาน         
Research on topics related to home economics work or topics of 
interest 
    

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
               3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ล าดบั ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

 2558 2 2559   2560  2561 
1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  

ดร.อรวัลภ์   
อุปถัมภานนท ์* 
 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

 ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เกษตร) 
 วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เกษตร)      
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)                           

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2552 
 

2538 
 

2534 

6 6 6 6 

2 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรีกาญจนา
จตุพัฒน์วโรดม  
 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
ผ๎าและเครื่อง

แตํงกาย 

Ph.D. Tropical Agriculture: Inter 
Disciplinary 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา-ผ๎าและ
เครื่องแตํงกาย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   

2552 
 

2538
2524 

6 6 6 6 

3 ดร.สุภา  จุฬคุปต ์   
  

อาจารย ์
 

Ph.D. (Education) 
 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป-คหกรรม
ศาสตร์ศึกษา) 

Calcutta University, West 
Bengal, India 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2547 
 
2535 
2529 

6 6 6 6 

4 ดร.ประดิษฐา   
ภาษาประเทศ 

อาจารย ์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554
2536
2531 

3 3 3 3 

5 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
อุจิตชญา จิตรวิมล  
 

ผู๎ชํวย      
 ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ –อาหารและ
โภชนาการ)      
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ –อาหารและ
โภชนาการ)      

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2538 
 

2533 

3 3 3 3 

หมายเหตุ *ประธานหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

 2558 2 2559   2560  2561 
1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  

ดร.อรวัลภ์   
อุปถัมภานนท ์* 
 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

 ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เกษตร) 
 วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เกษตร)      
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)                           

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2552 
 

2538 
 

2534 

6 6 6 6 

2 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรีกาญจนา
จตุพัฒน์วโรดม  
 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
ผ๎าและเครื่อง

แตํงกาย 

Ph.D. Tropical Agriculture: Inter 
Disciplinary 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา-ผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย) 

Kasetsart University,  
Thailand 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา   

2552 
 
2538
2524 

6 6 6 6 

3 ดร.สุภา  จุฬคุปต ์   
  

อาจารย ์
 

Ph.D. (Education) 
 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป-คหกรรม
ศาสตร์ศึกษา) 

Calcutta University, West 
Bengal, India 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา 

2547 
 
2535 
2529 

6 6 6 6 

4 ดร.ประดิษฐา  
ภาษาประเทศ 

อาจารย ์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554
2536 
2531 

3 3 3 3 

5 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ อุ
อุจิตชญา จิตรวิมล  
 

ผู๎ชํวย      
 ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ –อาหารและ
โภชนาการ)      
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ –อาหารและ
โภชนาการ)      

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2538 
 

2533 

3 3 3 3 

6 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ดร.อ๎อยทิพย ์    
ผู๎พัฒน ์

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
ผ๎าและเครื่อง 

แตํงกาย 

ปร.ด. (เกษตรเขตร๎อน) 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
คศ.บ. (ผ๎าและเครื่องแตํงกาย)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา   

2556 
2534
2524 

3 3 3 3 

7 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
ดร.เลอลักษณ์  
เสถียรรัตน ์

ผู๎ชํวย    
 ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
ชีววิทยา 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการ
พัฒนา) 
วท.บ. (โภชนวิทยา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2554 
2541 

 
2529 

3 3 3 3 

8 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
ดร.ชมภูํ  ยิ้มโต  

ผู๎ชํวย    
ศ ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี
การอาหาร 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เกษตร) 
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2557 
 

2543 
 

2540 

3 3 3 3 

9 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ดร.เจริญ เจริญชัย 
  

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

  Ph.D. (Food Science & Technology)  
    
  M.S.  (Food Engineering) 
 

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑ์) 

University of  News South 
Wales, Sydney, Australia  
University of  News South 
Wales, Sydney, Australia  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   2539 
 

   2531 
 

   2529 

3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

 2558 2 2559   2560  2561 
10 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์

ดร.สาคร ชลสาคร 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
ผ๎าและเครื่อง 

แตํงกาย 

Ph.D. Tropical Agriculture 
คศ.ม. (ผ๎าและเครื่องแตํงกาย) 
คศ.บ. (ผ๎าและเครื่องแตํงกาย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2542 
2533 

3 3 3 3 

11 ดร.กิตติมา  
บุญยศ 
 

อาจารย ์
 
 

กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
2545 
2536 

3 3 3 3 

12 ดร.บุญประคอง  
ไม๎เขียว 

อาจารย ์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 

2554 
2543 
2523 

3 3 3 3 

13 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
อาภัสรา  กวีวังโส 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา   

2541 
2529 

3 3 3 3 

14 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
สุชาดา 
งามประภาวัฒน์ 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ) 
วท.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2533 
2527 

3 3 3 3 

15 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
อภิญญา พุกสขุสกุล 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ) 
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา   

2536 
2530 

3 3 3 3 

16 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
มาริน สาลี  

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
อาหารและ
โภชนาการ 

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2535 

3 3 3 3 

17 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
พงษ์ศักดิ์  
ทรงพระนาม 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนา 
ชุมชน) 
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
2536 

3 3 3 3 

18 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
อรัญญา 
วรชาติอุดมพงศ์ 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา   

2538
2523 

3 3 3 3 

19 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
ไศลเพชร ศรีสุวรรณ 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
พัฒนาการ

ครอบครัวและเด็ก 

คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) 
กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2532 
2524 

3 3 3 3 

20 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
วินัย ตาระเวช 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 
2533 

3 3 3 3 

21 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
เสริมศรี สงเนียม 

ผู๎ชํวย       
ศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์

ศึกษา 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป –  
คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2543 
2531 

3 3 3 3 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 

1 ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์       เจริญชัย ศาสตราจารย ์ ข๎าราชการบ านาญ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มชัย       เหมจันทร ์ รองศาสตราจารย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.กติติพงษ ์ หํวงรักษ ์ รองศาสตราจารย ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า-

เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล      คงคาฉุยฉาย รองศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
5 รองศาสตราจารย์นวลแข            ปาลิวนิช รองศาสตราจารย ์ ข๎าราชการบ านาญ 
6 รองศาสตราจารย์สุทัศนีย์           บุญโญภาส รองศาสตราจารย ์ ข๎าราชการบ านาญ 
7 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส      ภิรมย์ธรรมศิร ิ ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
8 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์  อภิวัฒนลังการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
9 ดร.ชาญชัย           สิริเกษมเลิศ รองผู๎อ านวยการ ฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
10 ดร.รตันพล           มงคลรัฒนาสิทธ์ิ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 
11 ดร.รุํงโรจน์          กมลเดชเดชา ผู๎เชี่ยวชาญ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหํงชาต ิ

12 ดร.สาธิต              พุทธชัยยงค ์ อธิการบด ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

13 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทัศนีย์             ชาเจียมเจน ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร 

14 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มณี                  สุวรรณผํอง ผู๎เชี่ยวชาญ ข๎าราชการบ านาญ 
15 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศรีสมร             คงพันธุ ์ บรรณาธิการ ส านักพิมพ์แสงแดด 
16 แพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน เจ๎าของกจิการ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลย ี

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
   - 

4.1    มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม 
- 

4.2    ช่วงเวลา 
- 

4.3    การจัดเวลาและตารางสอน 
 - 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาทุกคนต๎องมีหัวข๎องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค๎นคว๎าวิจัยในหัวข๎อที่นําสนใจใน

สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ภายใต๎การดูแลและให๎ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู๎ควบคุม  มีขอบเขตการ
ท างานที่ชัดเจน  การรายงานความก๎าวหน๎าทุกภาคการศึกษา  การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
ก าหนด  การน าเสนอผลงานตํอที่ประชุมและทดสอบความรู๎ด๎วยปากเปลําตํอคณะกรรมการสอบ 

5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาเลือกหัวข๎อวิจัยเชิงลึกเกี่ยวข๎องกับงานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เพ่ือสร๎างองค์

ความรู๎ใหมํ  เทคโนลยีหรือการประยุกต์ในการกระบวนการผลิต  มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
ก าหนด   โดยใช๎วิธีการออกแบบวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเป็นบรรทัดฐาน   การน าเสนอผลงานตํอที่
ประชุมและทดสอบความรู๎ด๎วยปากเปลําตํอคณะกรรมการสอบ 

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีด าเนินงานในการท าวิจัย เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือ

โครงการทางวิชาการอยํางเป็นระบบได๎ด๎วยตนเอง 
2. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎ติดตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีใหมํๆ ที่

เกี่ยวข๎อง มีการสืบค๎นข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 
3. สามารถด าเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยํางสร๎างสรรค์ด๎วยตนเอง โดยใช๎ความรู๎  

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคค านวณ และการวิเคราะห์ เพ่ือหาข๎อสรุป  ที่
สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู๎เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได๎อยํางมีนัยส าคัญ 

4. สามารถสืบค๎น ตีความ และใช๎ความรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือแก๎ไขปัญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมํทางวิชาการและวิชาชีพด๎านคหกรรมศาสตร์ 

5. สามารถสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํทางด๎านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได๎อยําง
สร๎างสรรค์จากองค์ความรู๎เดิม 

6. สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎การสื่อสารด๎วยปากเปลําและการเขียน รวมทั้ง
สามารถน าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได๎ดี 

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่  1 และ 2 ปีการศึกษาที ่2  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
12 หนํวยกิต 

5.5   การเตรียมการ 
1.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาต๎องเสนอหัวข๎อวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาแรก

เข๎า ให๎กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.  หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ 
3.  มีการก าหนดชั่วโมงการให๎ค าปรึกษาทุกสัปดาห์ 
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5.6   กระบวนการประเมินผล 
1.  นักศึกษาทุกคนต๎องมีการน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอดชํวง

การท าวิทยานิพนธ์ให๎กับคณะกรรมการ 
2.  ต๎องน าเสนอและสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด๎วย

ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3.  ต๎องสํงรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีก าหนด 
4.  ข๎อก าหนดอ่ืนๆ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   



31 
 

 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความเป็นเลิศในการวิจัยใน
แขนงตํางๆ ของเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

 

- การสํงเสริมให๎เข๎ารํวมกิจกรรมประชุมวิชาการ 

- การจัดการเรียนการสอนในวิชาสัมมนา วิชาทัศนมิติในงานสิ่ง
ทอและเครื่องนุํงหํม วิชาทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ 
วิชาทัศนมิติในงานประดิษฐ์ วิชาทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็ก
และครอบครัว วิชานวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม วิชา
นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ วิชานวัตกรรมเพ่ือชุมชน และ
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเด็ก 

- การจัดให๎มีการสอบโครงรํางวิทยานิพนธ์, การสอบวิทยานิพนธ์ 

- การศึกษาดูงาน 
2. ใฝ่รู๎ รู๎รอบ รู๎ลึก สร๎างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 
 

- ควรจัดให๎นักศึกษา ท ารายงานค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

- การจัดการเรียนการสอนในวิชาสัมมนา วิชาทัศนมิติในงานสิ่ง
ทอและเครื่องนุํงหํม วิชาทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ 
วิชาทัศนมิติในงานประดิษฐ์ วิชาทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็ก
และครอบครัว วิชานวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม วิชา
นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ วิชานวัตกรรมเพ่ือชุมชน และ
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเด็ก 

- การเข๎ารํวมการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย 

 
 

- สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็น
กิจกรรมในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

- การท างานเป็นกลุํม 

- การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
แตํละชั้นปี 

- สนับสนุนการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
4. มีทักษะทางวิชาชีพ การสื่อสาร 
การบริหารงานวิจัยและการใช๎
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- จัดการเรียนการสอนให๎สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชํน การสืบค๎นจากฐานข๎อมูลตํางๆ 

- การเข๎ารํวมการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 

- การเผยแพรํผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
5. มีความรับผิดชอบและตระหนัก
ในบทบาทของตนเองตํอสังคมโลก 

- การท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 

- การน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เชํน 
เทคโนโลยีสะอาด การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมา
สอดแทรกในบทเรียน 

6. มีความสามารถด๎านการใช๎
ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาสื่อการเรียนโดยให๎เห็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 

- สนับสนุนให๎นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานในตํางประเทศ 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ๎อนเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎อ่ืนๆมี
คุณธรรมและจริยธรรม  

2. มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูํ เพ่ือการทบทวนและแก๎ไข
สนับสนุนอยํางจริงจัง 

3. แสดงออกถึงภาวะผู๎น าในการสํงเสริมให๎มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม ในสภาพแวดล๎อมของการท างานและในชุมชนที่กว๎างขวางข้ึน 

4. สามารถวินิจฉัย ปัญหา คุณธรรม จริยธรรมได๎อยํางผู๎รู๎ด๎วยความยุติธรรมและชัดเจน  
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. จัดให๎มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์  
2. จัดให๎มีการท างานรํวมกับสถานประกอบการ มุํงเน๎นการแก๎ไขปัญหาในวิชาชีพจาก

กลุํมวิชาเรียน 
3. วางแผน จัดกิจกรรม  และทบทวน เพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎านจริยธรรม 
4. จัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม รํวมกับสถานประกอบการหรือชุมชนในการ

แก๎ไขปัญหาตามหลักคุณธรรม 
2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินผลจากการตรงตํอเวลาในการเข๎าเรียน  การสํงงานตามก าหนด และการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมกลุํมในรายวิชาเรียน 

2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมรํวมกับสถานประกอบการและเครือขํายในชุมชนที่
เกี่ยวข๎อง 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการสอบในรายวิชาเรียนที่ก าหนด 
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2.2. ความรู้ 

2.2.1.   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในเนื้อหาสาระหลัก  ทั้งวิชาชีพพ้ืนฐานและ

ทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
2. มีความเข๎าใจทฤษฎี  การวิเคราะห์วิจัยและการค๎นคว๎าวิชาการและวิชาชีพอยําง

ลึกซึ้ง 
3. มีความเข๎าใจกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู๎ และประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาวิชาชีพ

ที่มีผลตํอการพัฒนาประเทศ 
4. สามารถบูรณาการความรู๎ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิดผลประโยชน์สูงสุดตํอสังคม ชุมชน และประเทศ 
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนความรู๎เนื้อหาสาระในรายวิชา ให๎มีความเข๎าใจอยํางถํอง
แท๎ 

2. จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์   เพ่ือถํายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรม 

3. จัดให๎มีการสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีการสืบค๎นข๎อมูล เรียนรู๎
ความรู๎ และเทคโนโลยีใหมํ ๆ ทางคหกรรมศาสตร์ และบูรณาการความรู๎ เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาด๎วยแผนการวิจัย 

4. มีการท างานวิจัยเชิงลึก โดยนักศึกษาต๎องค๎นคว๎าหาข๎อมูลด๎วยตนเอง และใช๎
กระบวนการทางวิจัย รวมทั้งต๎องวิเคราะห์ และสรุปประเด็นที่ส าคัญจากการ
ค๎นคว๎าอยํางมีระบบ 

2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. การประเมนิผลการเรียนรู๎  ด๎วยการสอบ การท ารายงานที่ได๎รับมอบหมาย และการ

น าเสนอผลงาน 
2. การประเมินผลการเรียนรู๎ จากการจัดสัมมนาวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ 
3. การประเมินผลการเรียนรู๎จากการท าวิทยานิพนธ์  
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2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถสืบค๎น ตีความ และใช๎ความรู๎ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาหรือจัดการกับบริบทใหมํทางวิชาการ และวิชาชีพด๎านคหกรรมศาสตร์ 

2. สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวความคิด และวิธีการด าเนินงานในการท าวิจัย 
ศึกษาวิทยานิพนธ์อยํางเป็นระบบได๎ด๎วยตนเอง 

3. สามารถด าเนินงานวิจัยอยํางสร๎างสรรค์ด๎วยตนเอง โดยใช๎ความรู๎ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ วิจารณญาณ เทคนิควิธีวิจัย  และการวิเคราะห์เพ่ือหาข๎อสรุปที่
สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู๎เดิมหรือแนวทางปฏิบัติ ในวิชาชีพที่มีอยูํเดิมได๎อยํางมี
นัยส าคัญ 

4. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํทางด๎านคหกรรมศาสตร์ได๎อยําง
สร๎างสรรค์จากองค์ความรู๎เดิม 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอนให๎ผู๎เรียนเป็นนักคิดสร๎างสรรค์ อภิปราย ค๎นคว๎า วิเคราะห์ วิจัย และแก๎ปัญหาได๎
อยํางเป็นระบบ โดยรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ให๎มีการศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพคหกรรมศาสตร์   

2. กระบวนการวิจัยในการศึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํหรือแนวทาง
ปฏิบัติแบบใหมํอยํางมีนัยส าคัญ 

2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษา น าเสนอรายงานแนวทางในการแก๎ปัญหา หรือพัฒนางานที่เกี่ยวข๎องใน
วิชาชีพได๎ถูกต๎องตรงกับความต๎องการ โดยรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเมินผลจากงานวิชาการของรายวิชาในหลักสูตร  การมีสํวนรํวมในการอภิปราย
และความสมบูรณ์ของผลงาน 

2. ประเมินจากผลงานของวิทยานิพนธ์ 
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2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถท างานรํวมกับชุมชน สังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2. วางแผนในการปรับปรุงตนเองให๎มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง 
3. แสดงศักยภาพการเป็นผู๎น าได๎อยํางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์   
4. สามารถแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือความยุํงยากระดับสูงทางวิชาชีพได๎ด๎วย

ตนเอง 
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
   รายวิชาในหลักสูตรได๎สอดแทรกแนวการสอนที่มุํงเน๎นการท างานเป็นทีมเป็นกลุํม เชํน 
วิชาสัมมนา ที่มีการมอบหมายงานให๎ท ารํวมกับองค์กร สถานประกอบการ มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  
เพ่ือความส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมกลุํม ผลส าเร็จของผลงานที่ท า และการ

น าเสนอรายงานโดยกลุํม 
2. ประเมินผลจากพฤติกรรม  การน าเสนอผลงาน และการรํวมกิจกรรมกลุํมในชั้น

เรียน 
3. ประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานความก๎าวหน๎าในวิชาวิทยานิพนธ์  รวมทั้งการ

สอบปากเปลําวิทยานิพนธ์ 
2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
สารสนเทศ  

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน 
1. มีทักษะการใช๎เครื่องมือในการคัดกรองข๎อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช๎

ในการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา  และเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ 
2. สามารถประยุกต์องค์ความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียน มาใช๎ในการสื่อสาร  แปล

ความหมายด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพกับกลุํมบุคคลทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ 

3. สามารถน าเสนองานในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ   
4. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  การ

สืบค๎นข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  และถํายทอดสารสนเทศสูํชุมชน สังคมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การสอนด๎วยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยบันทึกข๎อมูลด๎วย
คอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ด๎วยสถิติอยํางงําย เชํน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การใช๎เครื่องมือด๎านคณิตศาสตร์  และสถิติในรายวิชา ด๎วย
สถานการณ์จริง เพ่ือให๎นักศึกษามีทักษะ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือน ามาใช๎ในการศึกษาและแก๎ปัญหาทางคหกรรมศาสตร์ 

2. จัดให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให๎มีการสื่อสารทั้งแบบปากเปลําและ
แบบข๎อเขียน รวมทั้งการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ได๎อยํางเหมาะสม 

3. สํงเสริมให๎นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
4. สามารถปฏิบัติการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค๎นข๎อมูล 

2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การท ารายงานโครงรํางวิทยานิพนธ์  

และการสอบปากเปลําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบ  
โดยพิจารณาจากการน าเสนอการใช๎เครื่องมือ  การคัดกรองข๎อมูลทางคณิตศาสตร์
และสถิติ   

2. ประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใช๎การสอบ
ปากเปลําจากอาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการสอบ 
โดยพิจารณาจากการอธิบาย  การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น และวิธีการ
น าเสนอผลงาน  
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ผลการเรียนรู๎ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
3.1.  คุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1. มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ๎อนเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ อ่ืนๆ มี
คุณธรรมและจริยธรรม  

3.1.2. สามารถวินิจฉัย ปัญหา คุณธรรม จริยธรรมได๎อยํางผู๎รู๎ด๎วยความยุติธรรมและชัดเจน  
3.1.3. มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูํ เพ่ือการทบทวนและแก๎ไข 

สนับสนุนอยํางจริงจัง 
3.1.4. แสดงออกถึงภาวะผู๎น าในการสํ งเสริมให๎มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ในสภาพแวดล๎อมของการท างานและในชุมชนที่กว๎างขวางข้ึน 
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3.2.  ความรู้ 
3.2.1. มีความรู๎ ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในเนื้อหาสาระหลัก  ทั้งวิชาชีพพ้ืนฐานและทฤษฎีที่

ส าคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
3.2.2. มีความเข๎าใจทฤษฎี การวิเคราะห์วิจัยและการค๎นคว๎าวิชาการและวิชาชีพอยํางลึกซึ้ง 
3.2.3. มีความเข๎าใจกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู๎ และประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาวิชาชีพที่มีผล

ตํอการพัฒนาประเทศ 
3.2.4. สามารถบูรณาการความรู๎ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์อ่ืนๆ               

ที่เก่ียวข๎อง เพ่ือให๎เกิดผลประโยชน์สูงสุดตํอสังคม ชุมชน และประเทศ 
3.3.  ทักษะทางปัญญา 

3.3.1. สามารถสืบค๎น ตีความ และใช๎ความรู๎ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือแก๎ไขปัญหา
หรือจัดการกับบริบทใหมํทางวิชาการ และวิชาชีพด๎านคหกรรมศาสตร์ 

3.3.2. สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวความคิด และวิธีการด าเนินงานในการท าวิจัย ศึกษา
วิทยานิพนธ์อยํางเป็นระบบได๎ด๎วยตนเอง 

3.3.3. สามารถด าเนินงานวิจัยอยํางสร๎างสรรค์ด๎วยตนเอง โดยใช๎ความรู๎ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ วิจารณญาณ เทคนิควิธีวิจัย  และการวิเคราะห์เพ่ือหาข๎อสรุปที่สมบูรณ์ที่
ขยายองค์ความรู๎เดิมหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูํเดิมได๎อยํางมีนัยส าคัญ 

3.3.4. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํทางด๎านคหกรรมศาสตร์ได๎อยํางสร๎างสรรค์
จากองค์ความรู๎เดิม 

3.4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.4.1. มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถท างานรํวมกับชุมชน สังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
3.4.2. วางแผนในการปรับปรุงตนเองให๎มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง 
3.4.3. แสดงศักยภาพการเป็นผู๎น าได๎อยํางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์   
3.4.4. สามารถแก๎ไขปัญหาที่มีความซับซ๎อนหรือความยุํงยากระดับสูงทางวิชาชีพได๎ด๎วยตนเอง 

3.5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1. มีทักษะการใช๎เครื่องมือในการคัดกรองข๎อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช๎ใน

การศึกษาค๎นคว๎าปัญหา  และเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ 
3.5.2. สามารถประยุกต์องค์ความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียน มาใช๎ในการสื่อสาร แปลความหมาย

ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพกับกลุํมบุคคลทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ 

3.5.3. สามารถน าเสนองานในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ   
3.5.4. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี การสืบค๎น

ข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  และถํายทอดสารสนเทศสูํชุมชน สังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-810-601   วิทยาการครอบครัวและ- 
                  ผู๎บริโภค 

                    

06-810-602   เทคโนโลยีในงาน- 
                   คหกรรมศาสตร์ 

                    

06-810-603   เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจ- 
                  คหกรรมศาสตร์ 

                    

06-810-604   สถิติและการวิจัยทาง 
                   คหกรรมศาสตร์ 

                    

06-810-605   สัมมนา 
                    

06-810-606   จริยธรรมในอาชีพ 
                  คหกรรมศาสตร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-811-701  นวัตกรรมสิ่งทอและ- 
                  เครื่องนุํงหํม 

                    

06-811-702  การพัฒนาสิ่งทอและ 
   เครื่องนุํงหํม 

                    

06-811-703  การวางแผนและควบคุม 
                  การผลิตในอุตสาหกรรม 
                  เครื่องนุํงหํม 

                    

06-811-704  การวิเคราะห์ระบบการ- 
                  จัดการสินค๎าเครื่องนุํงหํม 

                    

06-811-705  ธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-811-706   เทคโนโลยีการจัดการแฟชั่น                     

06-811-707  ทัศนมิติในงานสิ่งทอ 
                  และเครื่องนุํงหํม           

                    

06-812-701  แนวคิดผลิตภณัฑ์ 
                  อาหารและโภชนาการ   

                    

06-812-702   เทคโนโลยีการผลิตใน 
                  อุตสาหกรรมอาหาร 

                    

06-812-703   การบริหารจัดการ- 
                  อุตสาหกรรมบริการอาหาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-812-704  นวัตกรรมอาหารและ 
                  โภชนาการ       

                    

06-812-705 การประกันคุณภาพใน 
                 อุตสาหกรรมอาหาร   

                    

06-812-706  ทัศนมิติในงานอาหารและ 
                  โภชนาการ          

                    

06-813-701  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ในงานหัตถกรรม 

                    

06-813-702  การบริหารจัดการ 
                 นวัตกรรมงานประดิษฐ์   

                    

41 



42 
 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-813-703  นวัตกรรมเพ่ือชุมชน                     

06-813-704  การประเมินโครงการ 
                  งานประดิษฐ์ 

                    

06-813-705  เทคโนโลยีการออกแบบ 
                  งานประดิษฐ์ 

                    

06-813-706  งานประดิษฐ์เพ่ือสิ่งแวดล๎อม                     

06-813-707  การพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
 ด๎านงานประดิษฐ์ 

                    

06-813-708  งานประดิษฐ์เพ่ือสุขภาพ                             

06-813-709  ทัศนมิติในงานประดิษฐ์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-814-701  พัฒนาการเด็กขั้นสูง                     

06-814-702  การพัฒนากระบวนการคิด                     

06-814-703  นวัตกรรมและเทคโนโลยี- 
                  เพ่ือการพัฒนาเด็ก 

                    

06-814-704   การบริหารงานพัฒนาเด็ก 
                  และบริบาลวัยชรา 

                    

06-814-705  วิเคราะห์กิจกรรมการ 
                  สํงเสริมพัฒนาการ 

                    

06-814-706  ทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็ก 
 และครอบครัว      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
06-810-701 วิทยานิพนธ์                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะนักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู๎ของนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ดังนี้ 

2.1.1. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตํอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
2.1.2. ประเมินจากผู๎สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยพิจารณาจากแบบประเมินและแผน
ก าหนดการสอน  เนื้อหาและความทันสมัย 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การส ารวจการมีงานท าของมหาบัณฑิต และการความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอมหาบัณฑิต 
โดยการด าเนินการมีดังนี้ 
 2.2.1. ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตศึกษา 
 2.2.2. ติดตามข๎อมูลของบัณฑิตตํอภาวะการมีงานท า 
 2.2.3. ความคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีตํอการจัดการเรียนการสอน 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได๎รับปริญญามหาบัณฑิต ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วน ดังตํอไปนี้ 

3.1.1. เรียนครบหนํวยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
3.1.2. มีแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมํต่ ากวํา 3.00 
3.1.3. ใช๎ระยะเวลาไมํเกิน 2 เทําของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรทั้งนี้ไมํนับระยะเวลาการ

ลาพักการศึกษาตามท่ีระบุไว๎ 
3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วน ดังนี้ 

3.2.1. มีการลงทะเบียนเรียนครบถ๎วนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
3.2.2. มีความประพฤติเรียบร๎อย 

 3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตาม
เงื่อนไขของหลักสูตร หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได๎รับการตีพิมพ์ใน
รายงานการประชุม (Conference Proceeding) จ านวน 1 ผลงาน จึงจะส าเร็จการศึกษาได๎ 

3.4 สอบผํานความรู๎ภาษาตํางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให๎เป็นไปตามประกาศคณะฯและ
มหาวิทยาลัยฯ 
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3.5 เกณฑ์อ่ืนๆ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

3.5.4.1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1. อาจารย์ใหหมํทุกคนเข๎ารํวมโครงการพัฒนาความรู๎และทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ 

1.2. จัดให๎มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหมํ 

1.3. สํงเสริมอาจารย์ใหมํให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์ เพ่ือสํงเสริมการสอนและการวิจัยอยําง

ตํอเนื่อง 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1. อาจารย์ทุกคนเข๎ารํวมโครงการพัฒนาความรู๎และทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให๎มีความทันสมัย 

2.1.2. สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในหนํวยงาน

ภานในและตํางประเทศ สํงเสริมการสอนและการวิจัยอยํางตํอเนื่อง 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านตําง ๆ 

2.2.1. การพัฒนาวิชาการโดยการวิจัยในชั้นเรียนทุกรายวิชา รํวมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพกับ

หนํวยงานภายนอกอยํางสม่ าเสมอ การศึกษาดูงานทั้งในและตํางประเทศ เข๎าฝึกงานในสถาน

ประกอบการ   

2.2.2. สํงเสริมการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2.2.3. สํงเสริมและกระตุ๎นให๎อาจารย์เข๎ารํวมท าวิจัยและท างานเป็นกลุํม 

2.2.4. สนับสนุนการบริการทางวิชาการตํอชุมชนสถานประกอบ และเครือขํายในสายวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได๎น าผลการประเมินหลักสูตรรายวิชามาปรับปรุงอยํางตํอเนื่ อง ซึ่งมีแนว
ทางการบริหารหลักสูตรดังนี้ 
     1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้ 

1.1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ และ 
อาจารย์ผู๎สอน  ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548และ
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

1.1.2 การสอนทุกรายวิชาต๎องมีแผนการสอนที่ชัดเจน และต๎องมีการประเมินการเรียนการสอน 
รายวิชาโดยนักศึกษา   

1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมีดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาทุกคนต๎องมีหัวข๎อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายในภาค 

การศึกษาแรกเข๎า 
1.2.2 นักศึกษาทุกคนต๎องสอบโครงรํางวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาแรกเข๎า 
1.2.3 นักศึกษาทุกคนต๎องมีการน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอด               

ชํวงเวลาการท าวิทยานิพนธ์  เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการพัฒนาเพ่ือ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได๎ต๎องมีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
1.3.1 สอบผํานภาษาอังกฤษหรือภาษาตํางประเทศอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
1.3.2 นักศึกษาทุกคนต๎องมีการน าเสนอผลงานเพ่ือวิทยานิพนธ์ตํอที่ประชุมทางวิชาการที่มีการจัดท า

เอกสารการประชุม (proceeding) ระดับชาติหรือนานาชาติไมํน๎อยกวํา 1 ครั้ง หรือผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1.3.3  ต๎องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดยคณะกรรมการต๎อง
ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.3.4  ต๎องสํงรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -ธัญบุรี
ก าหนด 

1.3.5  ข๎อก าหนดอ่ืน ๆ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วําด๎วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 

1.4 มีการประเมินหลักสูตรและน าผลมาพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยทุก 5 ปี 
1.5 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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2. การบริหารทรัพยากรการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

มีการจัดท าแผนงบประมาณที่ครอบคลุมงานทุกด๎าน และด าเนินการใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามแผน อาจ
ยืดหยุํนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม 
มีการจัดสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรการเรียนรู๎ที่ เหมาะสม และมีแผนซํอมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

และเตรียมแผนจัดซื้อทดแทนเมื่อหมดสภาพการใช๎งาน เชํน ห๎องสารสนเทศคณะเทคโนโลยี         คหกรรมศาสตร์
ในการสืบค๎นข๎อมูล ห๎องสมุด และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางคหกรรมศาสตร์ 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
มีการศึกษาความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่ภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต๎องใช๎ และวางแผนงบประมาณลํวงหน๎า 

เพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติมให๎พอเพียงกับจ านวนผู๎เรียน และประสานงานและสร๎างเครือขําย ในสายวิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ความต๎องการปริมาณทรัพยากร ต๎องสอดคล๎องกับจ านวนผู๎เรียนที่สามารถฝึกทักษะได๎อยํางมีศักยภาพ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ เพ่ือให๎หลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ  โดยการประเมินด๎านความเพียงพอด๎านต ารา วารสารการสอน วารสารออนไลน์  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหมํ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหมํจะต๎องมีวุ ฒิ
การศึกษาไมํต่ ากวําระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาคหกรรมศาสต์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง 

3.2 การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนมีการประชุมรํวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล ติดตามการด าเนินงานตามแผน เก็บรวบรวมข๎อมูล ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมารํวมจัดท าและวิพากษ์หลักสูตรทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ื อให๎ได๎มหาบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3 การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเชิงประจักษ์ ซึ่งสาขาวิชาขาดแคลนมาเป็น อาจารย์

พิเศษของหลักสูตรตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษในหลักสูตรเพ่ือถํายทอดประสบการณ์
ตรงและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแกํนักศึกษา โดยผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งต๎องเป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเป็นผู๎
ที่มีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาโท หรือด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง 

มีการก าหนดคุณวุฒิตรงตามต าแหนํง และภาระหน๎าที่ต๎องรับผิดชอบเฉพาะ เพ่ือการสอบคัดเลือกด๎วย
วิธีการที่มหาวิทยาลัยฯและคณะฯก าหนด   

4.2  การเพ่ิมทักษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหัวข๎อเรื่องท่ีต๎องการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอน 

อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอปี 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1  การให๎ค าปรึกษาด๎านวิชาการ และอ่ืน ๆ แกํนักศึกษา 

1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์  จัดให๎มีการสัมมนารํวมกับคณาจารย์ผู๎ทรงคุณวุฒิ และ 
นักศึกษาระหวํางหนํวยงานและสถานศึกษาอ่ืน ๆ มีวารสารทางด๎านคหกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องทั้งใน
และตํางประเทศ เพ่ือการศึกษาค๎นคว๎าและการท าวิทยานิพนธ์ 
              2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด๎านคหกรรมศาสตร์ในระดับประเทศและระดับสากล  โดยเข๎ารํวมการ
บรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับคหกรรมศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง 
              3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน  หรือการเข๎ารํวมการสัมมนาให๎เหมาะสมตาม
ความสามารถ  ความถนัด  และความต๎องการของผู๎เรียน มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุํมเพ่ือให๎ค าปรึกษา
อยํางใกล๎ชิด และชํวยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหา มีการสอนเสริม และแนะแนวอาชีพ 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เม่ือมีข๎อสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการส ารวจความต๎องการแรงงาน และความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ พบวํา ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีความ
ต๎องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด๎วยความรู๎ความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก  อีกทั้งจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุํมสถานประกอบการ พบวํา นักคหกรรมศาสตร์ชั้นสูงยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการทั้ง
ทางด๎านปริมาณและคุณภาพท่ีตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
          จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งกลุํมหนํวยงาน/สถาบันการผลิตและกลุํมผู๎ใช๎นักคหกรรมศาสตร์  พบวํา    นักค
หกรรมศาสตร์ชั้นสูงยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพที่จะตองสนองตํอความต๎องการของ
หนํวยงาน/สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์/วิจัย เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ 
พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศตํอไป 
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 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูํในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ตํอไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผํานคือ มีการด าเนินงานตามข๎อ 1- 12 อยํางน๎อย
ร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในแตํละปี 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ  80  มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ 2  ที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ. 3  อยํางน๎อยกํอนการเปิด
สอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  ตามแบบ  มคอ 5 ภายใน  
30  วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  มคอ. 7   
ภายใน  60  วัน  หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ. 7 ปีที่แล๎ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหมํทุกคน (ถ๎ามี)  ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาความรู๎ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละ 1  ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได๎รับการพัฒนาด๎าน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ไมํน๎อยกวํา 3.50 จากระดับคะแนน 5.00 

 x x x x 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.50 จากระดับคะแนน 5.00 

  x x x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1 – 5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1. การสอนทุกรายวิชาต๎องมีแผนการสอนที่ชัดเจน  และต๎องผํานความเห็นชอบทางวิชาการ 

จากสาขาวิชาที่เก่ียวข๎อง  
 1.1.2. จัดให๎มีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาจากนักศึกษา  เพ่ือน าผลการประเมิน
มากปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน 
             ผลงานของนักศึกษาที่ปรากฏ และนักศึกษาพึงพอใจ โดยประเมินจากนักศึกษาในรายวิชา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ได๎จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เกํา  
และผู๎ใช๎บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข๎อ 
7 โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 การประชุมคณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง เพ่ือทบทวนผลการประเมิน และรํวมกันก าหนด
เป้าหมาย และพัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในภาคเรียนถัดไป รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขแกํ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนจัดให๎มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่องทุก 5 ปี 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1. โครงสร้าง
หลักสูตร 

เป็นหลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่
เป็นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาใน
ระดับบัณฑติศึกษาโดยมีโครงสร๎างหลักสูตรดังนี้ 
1.  หมวดวิชาบังคับ             15 หนํวยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก               9 หนํวยกิต 
3.  วิทยานิพนธ ์  12 หนํวยกิต 
จ านวนหนํวยกิตรวม  36 หนํวยกิต               

เป็นหลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่
เป็นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาใน
ระดับบัณฑติศึกษาโดยมีโครงสร๎างหลักสูตรดังนี้ 
1.  หมวดวิชาบังคับ             15 หนํวยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก               9 หนํวยกิต 
3.  วิทยานิพนธ ์  12 หนํวยกิต 
จ านวนหนํวยกิตรวม  36 หนํวยกิต               

2. หมวด
วิชาบังคับ 

หมวดวิชาบังคับ   15   หน่วยกิต   
06-810-501 วิทยาการครอบครัวและผูบ๎ริโภค     3(3-0-6) 

          Family and Consumer Sciences 
06-810-502 เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร ์    3(3-0-6) 
                Technology in  Home  Economics 
06-810-503 เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจคหกรรม  3(3-0-6) 
                ศาสตร์  
                Management Technology in  
                Home Economics Business 
06-810-504 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
                  Statistics and Research in Home Economics 
06-810-505 สัมมนา                                   1(0-2-1) 
                Seminar 
06-810-506 จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร ์   2(2-0-4) 
                Ethics in Home Economics Profession 

หมวดวิชาบังคับ   15   หน่วยกิต   
06-810-601 วิทยาการครอบครัวและผูบ๎ริโภค     3(3-0-6) 

          Family and Consumer Sciences 
06-810-602 เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร ์    3(3-0-6) 
                Technology in  Home  Economics 
06-810-603 เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจคหกรรม  3(3-0-6) 
                ศาสตร์  
                Management Technology in  
                Home Economics Business 
06-810-604 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
                  Statistics and Research in Home Economics 
06-810-605 สัมมนา                                   1(0-2-1) 
                Seminar 
06-810-606 จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร ์   2(2-0-4) 
                Ethics in Home Economics Profession 

3. หมวด
วิชาเลือก 

หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
06-811-501 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม     3(3-0-6) 
                 Innovations in Textiles and Clothing 
06-811-502 การพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนํุงหํม    3(3-0-6) 
                Textiles and Clothing Development 
06-811-503 การวางแผนและควบคุมการผลิตใน  3(3-0-6) 
                อุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม  
                Production Planning  and Control in 
                Garment Industry 
06-811-504 การวิเคราะห์ระบบการจัดการสินค๎า 3(3-0-6) 
                 เครื่องนุํงหํม  
                Analysis of Merchandizing System 

หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
06-811-701 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม     3(3-0-6) 
                 Innovations in Textiles and Clothing 
06-811-702 การพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนํุงหํม    3(3-0-6) 
                Textiles and Clothing Development 
06-811-703 การวางแผนและควบคุมการผลิตใน  3(3-0-6) 
                อุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม  
                Production Planning  and Control in 
                Garment Industry 
06-811-704 การวิเคราะห์ระบบการจัดการสินค๎า 3(3-0-6) 
                 เครื่องนุํงหํม  
                Analysis of Merchandizing System 
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หัวข้อ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 06-811-505 ธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ                  3(3-0-6) 

                International Fashion Business 
06-811-506 เทคโนโลยีในการจัดการแฟช่ัน        3(3-0-6) 
                Fashion Management Technology  
06-811-507 ทัศนมิติในงานสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  3(3-0-6) 
                Visions in Textiles and Clothing 

06-811-705 ธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ                  3(3-0-6) 
                International Fashion Business 
06-811-706 เทคโนโลยีในการจัดการแฟช่ัน        3(3-0-6) 
                Fashion Management Technology  
06-811-707 ทัศนมิติในงานสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  3(3-0-6) 
                Perspective in Textiles and Clothing 

กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
06-812-501 การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์อาหารและ   3(3-0-6) 
                โภชนาการ   
                 Analysis of Food and Nutrition Products 
06-812-502 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
                อาหาร   
                 Production Technology in Food Industry 
06-812-503 การบริหารจดัการอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 
                บริการอาหาร 
                Management of Food Service Industry 
06-812-504 นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ      3(3-0-6) 
                 Innovations in Food and Nutrition 
06-812-505 การประกันคณุภาพในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
                อาหาร 
                Quality Assurance in Food Industry         
06-812-506 ทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ  3(3-0-6) 
                 Visions in Food and Nutrition        

กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
06-812-701 แนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารและ   3(3-0-6) 
                โภชนาการ   
                 Trend of Food and Nutrition Products 
06-812-702 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
                อาหาร   
                 Production Technology in Food Industry 
06-812-703 การบริหารจดัการอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 
                บริการอาหาร 
                Management of Food Service Industry 
06-812-704 นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ      3(3-0-6) 
                 Innovations in Food and Nutrition 
06-812-705 การประกันคณุภาพในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
                อาหาร 
                Quality Assurance in Food Industry         
06-812-706 ทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ  3(3-0-6) 
                 Perspective in Food and Nutrition        

กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 
06-813-501 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน           3(3-0-6) 
                งานหัตถกรรม 
                Sufficiency Economy Philosophy in  
                Handicraft Development 
06-813-502 การบริหารจดัการนวัตกรรม           3(3-0-6) 
                งานประดิษฐ์    
                Management of  Innovations in Crafts 
06-813-503 นวัตกรรมเพื่อชุมชน                    3(3-0-6) 
                Innovations for the Community 
06-813-504 การประเมินโครงการงานประดิษฐ์    3(3-0-6) 
                Evaluation of Craft  Projects  

วิชางานประดิษฐ์ 
06-813-701 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน           3(3-0-6) 
                งานหัตถกรรม 
                Sufficiency Economy Philosophy in  
                Handicraft Development 
06-813-702 การบริหารจดัการนวัตกรรม           3(3-0-6) 
                งานประดิษฐ์    
                Management of  Innovations in Crafts 
06-813-703 นวัตกรรมเพื่อชุมชน                    3(3-0-6) 
                Innovations for the Community 
06-813-704 การประเมินโครงการงานประดิษฐ์    3(3-0-6) 
                Evaluation of Craft  Projects  

 
 



56 
 

 

 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 06-813-505 เทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ ์3(3-0-6) 

                Technology for Craft  Designs  
06-813-506 งานประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล๎อม          3(3-0-6) 
                Crafts Products for Environment  
06-813-507 การพัฒนาภูมิปัญญาไทย               3(3-0-6) 
                Development of Thai Wisdom 
06-813-508 งานประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ               3(3-0-6) 
                Handicrafts for Health       
06-813-509 ทัศนมิติในงานประดษิฐ์                3(3-0-6) 
                Visions in Creative Crafts 

06-813-705 เทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ ์3(3-0-6) 

                Technology for Craft  Designs  
06-813-706 งานประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล๎อม          3(3-0-6) 
                Crafts Products for Environment  
06-813-707 การพัฒนาภูมิปัญญาไทย              3(3-0-6) 

ด๎านงานประดิษฐ์ 
                 Development of Thai Wisdom Crafts 
06-813-708 งานประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ               3(3-0-6) 
                Handicrafts for Health       
06-813-709 ทัศนมิติในงานประดษิฐ์                3(3-0-6) 
                Perspective in Creative Crafts 

กลุ่มวชิาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
06-814-501 พัฒนาการเด็กข้ันสูง                    3(3-0-6) 
                 Advanced Child Development 
06-814-502 การพัฒนากระบวนการคิด             3(3-0-6) 
                 Thinking Procedure  Development 
06-814-503 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ           3(3-0-6) 
                 การพัฒนาเด็ก 
                Innovations  and Technology for  
                Child Development 
06-814-504 การบริหารงานพัฒนาเด็กและบริบาล 3(3-0-6) 
                วัยชรา 
                Child Development and Elderly Care  
                Management 
06-814-505 วิเคราะห์กิจกรรมการสํงเสริม         3(3-0-6) 
                 พัฒนาการ   
                  Analysis of Child Development Activities   
06-814-506 ทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็ก          3(3-0-6) 
                 และครอบครัว 
                 Visions in Child and Family Development 

กลุ่มวชิาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
06-814-701 พัฒนาการเด็กข้ันสูง                    3(3-0-6) 
                 Advanced Child Development 
06-814-702 การพัฒนากระบวนการคิด             3(3-0-6) 
                 Thinking Procedure  Development 
06-814-703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ           3(3-0-6) 
                 การพัฒนาเด็ก 
                Innovations  and Technology for  
                Child Development 
06-814-704 การบริหารงานพัฒนาเด็กและบริบาล 3(3-0-6) 
                วัยชรา 
                Child Development and Elderly Care  
                Management 
06-814-705 วิเคราะห์กิจกรรมการสํงเสริม         3(3-0-6) 
                 พัฒนาการ   
                  Analysis of Child Development Activities   
06-814-706 ทัศนมิติในงานพัฒนาการเด็ก          3(3-0-6) 
                 และครอบครัว 
                  Perspective in Child and Family  

Development 
4. วิทยานิพนธ์ 06-810-601 วิทยานิพนธ์                           12(0-0-36) 

                Thesis 
06-810-701 วิทยานิพนธ์                          12(0-0-36) 
                Thesis 
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ภาคผนวก  
 

ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

ภาคผนวก ข ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 

ภาคผนวก ง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร สมรรถนะ 
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ภาคผนวก ก 
ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์   อุปถัมภานนท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
1.1. ประวัติการท างานและประสบการณ์สอน 

ประวัติการท างาน 
เม.ย. 2535 – ก.ย. 2535 R & D  บริษัท Bangkok Dehydrate Marin Product 

2535 – 2542 นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2542 – 2548 อาจารย์ คณะวิศวกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 – 2551  อาจารย์ คณะวิศวกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2551 – 2554  หัวหน๎าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2551 – 2557 อาจารย์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2557 – ปัจจุบัน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ประสบการณ์สอน 

1) เทคโนโลยีการอาหาร 
2) จุลชีววิทยาทางอาหาร 
3) การสุขาภิบาลและจุลชีววิทยาทางอาหาร 
4) การวางแผนการทดลอง และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
5) แผนงานพิเศษด๎านอาหารและโภชนาการ 
6) การประกันคุณภาพในอุคสาหกรรมอาหาร 
7) สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
8) สัมมนา 
9) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ 
10) ทัศนมิติในงานอาหารโภชนาการ 
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1.2. ผลงานตีพิมพ์ 
1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2554.   การศึกษากระบวนการหมักขนมจีนโดยใช๎เชื้อบริสุทธิ์ 

(การประชุมวิชาการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่ 7) 
2) อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, วิลาสินี มีมุข และระพี กาญจนะ .2554.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขนมปังถ่ัวขาวโดยประยุกต์ใช๎เทคนิคการออกแบบการทดลอง. (วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2) 

3) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และเจริญ เจริญชัย.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผํน
แคลเซียมสูงจากผักพ้ืนบ๎าน.  (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย) 

4) Orawan Oupathumpanont and Thongchai Suwonsichon. 2013. Change of 
Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice 
Noodle (Kanom-Jeen) during fermentation by Lactobacillus plantarum 
A1. (Journal of Applied Sciences   Research ISSN 1819-544X (Special issue 
2013)) 

5) Orawan Oupathumpanont.  2013.   Change of Sensory Characteristic of 
Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-Jeen) During 
fermentation by Lactobacillus plantarum A1. (The 4th Rajamangala 
University of Technology Internatoinal Conference). 

6) Orawan Oupathumpanont.  2014. Process development of Khanom Jak. 
(The 5th Rajamangala University of Technology Internatoinal Conference). 

7) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2014. การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสารทสัมผัสของ
ขนมจากที่ผลิตโดยเครื่องต๎นแบบและวิธีดั้งเดิม. (การประชุมวิชารระดับชาติทางด๎านประ
สารทสัมผัส ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกํน) 

8) อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2014. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห๎ง (Thailand 
Research Symposium 2014 ภาคโปสเตอร์) 

9) กัญญาภัทร มองพิมาย  อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์  และ เจริญ  เจริญชัย. 2556. การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แผํนหํออาหารจากซังขนุน. (การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน”).  

10) วันวิสา  สาริบุตร  อรวลัภ ์ อุปถัมภานนท์  และระพี  กาญจนะ. 2556. การพัฒนาโยเกิร์ตนมมู
รําห์. (การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2556 
การวิจัยและพัฒนา : จากท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน).  
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11) ภานุพงศ์  ไพบูลย์  อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์  และ เจริญ  เจริญชัย. 2556. การพัฒนา
คูํมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. (การประชุม
วิชาการสํงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2556).  

12) ญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย  อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์  และ เจริญ  เจริญชัย. 2557. ผล
ของคําความเป็นกรด-ดํางตํอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเมือกกระเจี๊ยบเขียว. (การ
ประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์).  

13) ธัญญรัตน์  บุญโสภณ  อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์  และ เลอลักษณ์  เสถียรรัตน์. 2558. 
การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทุบจากเนื้อปลาเส๎นใยสั้นและเนื้อปลาเส๎นใยยาว. 
(การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7) 

14) กุลชญา  สิ่วหงวน  อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์  และ เจริญ  เจริญชัย. 2558. การศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์กลิ่นในถั่วแมคคาเดเนียอบแห๎งโดยใช๎เครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกส์. (The 38th National Graduate Reseach Conference “Graduate 
Research Towards Globalization”). 

15) สุรัตน์วดี  วงค์คลัง  เลอลักษณ์  เสถียรรัตน์  และ อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2558. 
การศึกษาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของบัวหลวงเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแทํง. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2558 (การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร๎อนและกึ่งร๎อน ครั้งที่ 9) 

 
1.3. โครงการวิจัย 

  ที่ท าเสร็จแล้ว  
1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะรุมแผํน.  ได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2553. 
2) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห๎ง.  ได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2555. 
3) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2556. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก. 

ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2556. 
4) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2557. การพัฒนาเต๎าหู๎แข็งจากเมล็ดฟักทอง. ได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2557. 
 
  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2558. การพัฒนาวุ๎นเส๎นเสริมแป้งแกํนตะวัน. ได๎รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2558. 
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1.4. หนังสือ/ต ารา และอ่ืนๆ  
1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ .  2556.  อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 8106 กรรมวิธีการผลิตตะขบ

อบแห๎ง. 
2) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2556.  เอกสารเผยแพรํความรู๎ สาขาเกษตรศาสตร์และ

ชีววิทยา ล าดับที่ 3 เรื่อง ผักแผํนจากผักพ้ืนบ๎าน แหลํงแคลเซียมใกล๎ตัว. สถาบันวิจัย
และพัฒนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.  23 หน๎า. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย คณะคหกรรมศาสตร์ 

 
2.1. ประวัติการท างานและประสบการณ์สอน 

ประวัติการท างาน 
2525 – 2531 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2531 – 2540 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2540 – 2548 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 – 2550 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2550 – ปัจจุบัน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ประสบการณ์สอน  

1) การจัดการสินค๎าเสื้อผ๎า 
2) การท าแบบตัดและตัดเย็บเสื้อตัวอยําง 
3) การวิเคราะห์แบบตัดอุตสาหกรรม 
4) การจัดการการผลิตเสื้อผ๎าระบบอุตสาหกรรม 
5) การศึกษาเวลาและการท างานในกระบวนการผลิตเครื่องนุํงหํม 
6) การวางแผนการผลิตเสื้อผ๎าด๎วยคอมพิวเตอร์ 
7) การท าแบบตัดชุดชั้นในและชุดนอน 
8) แผนงานพิเศษเรื่องเครื่องนุํงหํม 
9) เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
10) การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม 

 
2.2. ผลงานตีพิมพ์  

1) Jatuphatwarodom, S. 2007. “Thai Standard Body Sizes”. Report of ARAHE: 
14th Biennial International Congress Asian Regional Association for Home 
Economics, 6-10 August, 2007, MALAYSIA. pp. 182-187.  



67 
 

 

 

2) Jatuphatwarodom, S., Piromthamsiri, K., Saithiti, B, and Rashainbunyawat,K. 
2011. The Development of Thai Standard Sizes Models. Journal of Home 
Economics. Vol. 54: 2(5-8) Bangkok: THAILAND. pp.16-22 

3) Jataphatwarodom, S. 2012. “Thai Children Standard Sizes”. Report of 
RMUTP: The  4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 
2012. Bangkok, THATLAND. pp. 125.  

4) Bungtong, B., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S.,Chonsakran, S. and 
Mongkholrattasit, R. 2012. “Tailored Jacket Pattern for Particular Shape 
Women”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & 
Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 112.  

5) Mongkon, S., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S.,Chonsakran, S. and 
Mongkholrattasit, R. 2012. “Evaluation of Efficiency of Ease Techniques for 
Blouse Arm Holes”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: 
Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 97.     

6) Pinyokeerati, J., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S., Chulakup, S. and 
Mongkholrattasit, R. 2012. “Development of Women’s Pattern Making by 
The Anatomy Principle”. Report of RMUTP: The 4th International 
Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 90. 

7) Dumridhammaporm, S., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S. and Chulakup, 
S. 2012. “Evaluation of The Efficiency of Flat Pattern Making and Draping 
Techniques”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile 
& Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 99. 

8) Lommoontree, P., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S., Chulakup, S. and 
Mongkholrattasit, R. 2012. “An Analysis of Factors Affecting The Knitwear 
Ironing: A Case Study of Hi-Progress Knitting Co.,Ltd.”. Report of RMUTP: 
The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. 
Bangkok, THATLAND. pp. 77. 

9) Jatuphatwarodom,S. and Bootsri, U. 2013. “Physical Properties and 
Antibacterial Activity of White Cotton Clothing from Queen Sirikit Support 
Arts and Crafts Centre and Application for Female who Involved in 
Religious Activities”. Report of RMUTCON: The 4th  Rajamangala University 
of Technology International Conference, July 15-16 2013. Bangkok, 
THATLAND. pp. 125. 
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10) กติกา  แก๎วขาว  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ และ              
สุทัศนีย์ บุญโญภาส. 2556. “การพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด๎วยไมโครเอน
แคปซูเลชั่นจากน้ ามันหอมระเหยสมุนไพร”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 5 15-16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 
358. 

11) อมรรัตน์  บัวทอง  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์  และ        
สุทัศนีย์ บุญโญภาส. 2556. “การพัฒนาผ๎าไหมพุมเรียงเพ่ือเสื้อผ๎าสตรีมุสลิม”. 
รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15 -16 
กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 359. 

12) ฉมานันท์  ศิริบรรยง  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  สุทัศนีย์ บุญโญภาส และ          
รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. “การพัฒนาแบบตัดกางเกงส าหรับสตรีรูปรําง
พิเศษ”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15 -
16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 365. 

13) เสาวลักษณ์ เนตรมณี  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  สุภา  จุฬคุปต์ และรัตนพล 
มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. “การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ๎าเดนิมที่เหลือจากการตัดใน
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุํงหํมไทย”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15-16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 378 

14) จรัสศรี สมจริง ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม สุทัศนีย์ บุญโญภาส และรัตนพล  
มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. “การพัฒนาหุํนท าแบบตัดส าหรับสตรีรูปรํางสมบูรณ์”. 
รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15 -16 
กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 384. 

15) กนกวรรณ พวงชํอ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ สุภา        
จุฬคุปต์และสุทัศนีย์ บุญโญภาส. 2556. “การพัฒนาชุดเครื่องนอนเด็กจากผ๎าฝ้ายทอ
มือย๎อมสีธรรมชาติเพ่ือยับยั้งแบคทีเรีย”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15-16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 386. 

16) ภิรมย์  แก๎วมณี  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม สุทัศนีย์ บุญโญภาส  สุภา จุฬคุปต์ 
และรัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์. 2556.  การพัฒนาผ๎าคลุมไหลํจากผ๎าทอมือกะเหรี่ยง   
กรณีศึกษาหมูํบ๎านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ หมูํ 5 ต าบลวังยาว  อ าเภอดํานช๎าง จังหวัด
สุพรรณบุรี”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
15-16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 421. 

17) สุภัทรา คุ ๎มเขต  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ และ              
สุทัศนีย์ ญโญภาส. 2556. “เทคโนโลยีการตกแตํงส าเร็จสะท๎อนน้ ามันของผ๎าฝ้ายทอ
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มือเพ่ือผลิตชุดเชฟ”. รายการวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 5 15-16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน๎า 426. 

18) Jatuphatwarodom,S., Mongkholrattanasit ,R. and Keawchao, K. 2014. 
Antibacterial with Microencapsulation from Herbs Essential Oil  for Thai 
Military Uniforms. Report of International Conference “Fibers for Progress 
May 21-23, 2014”. Liberec city center, Czech Republic: EU. 

19) Jatuphatwarodom, S. 2014. “Properties of Hand Woven Cotton for Thai 
Children Standard Sizes”. International Journal “Advanced Material 
Research” Vol 900, pp. 715-718. 

20) ณุกานดา  ภัทรปุตรานนท์  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  และ รัตนพล มงคลรัตนา
สิทธิ์. 2558. สมบัติกายภาพของผ๎าฝ้ายผสม สแปนเด็กส์ตกแตํงด๎วยไมโครแคปซูลกลิ่น
น้ ามันหอมระเหย. (การประชุมหาดใหญํวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  วันที่ 26 มิถุนายน 
2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญํ). 

21) ณัฐพงษ์  ปัญญาธิคุณ  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  และ รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 
2558. สมบัติผ๎าถักที่ตกแตํงส าเร็จด๎วยคอลลาเจน. (การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ICMSIT 2015) วันที่ 
12 มิถุนายน 2558). 

22) ระพีพรรณ  จันสุราช  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  และ รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 
2558. การพัฒนาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานส าหรับเครื่องแบบสนามทหารบก . (2015 
GRAD. RESEARCH CONFERENCE @ DPU วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2558). 

 
2.3. โครงการวิจัย 

 ที่ท าเสร็จแล้ว  
1) ศรีกาญจนา  พลอาสา. 2537. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าส าเร็จรูปของ

ข๎าราชการสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงานวิจัย.  คณะคหกรรมศาสตร์, สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล.  (ได๎รับทุนงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)          

2) ศรีกาญจนา  พลอาสา. 2544. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจท าแบบตัดเสื้อผ๎า
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํมไทย”. รายงานวิจัย. คณะคหกรรมศาสตร์, สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล. (ได๎รับทุนจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํมไทย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3) ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม. 2550. “การถํายทอดเทคโนโลยีการท าแบบตัด
อุตสาหกรรมฯ ในจังหวัดปทุมธานี”. รายงานวิจัย. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได๎รับทุนวิจัยจากภาคกลางตอนบน) 
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4) ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม และศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม. 2550. “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยีนส์ ของบริษัทสุขสวัสดิ์การ์เมนท์”. รายงานวิจัย. คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได๎รับทุนวิจัยจากโครงการ IPUP) 

5) อรพิน  ศรีใส อัชราพรรณ  เพ่ิมพูน และศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม. 2550. “การ
พัฒนาอุปกรณ์กลับปกเสื้อผ๎าส าเร็จรูปในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม”. รายงานวิจัย. คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.   (ได๎รับทุนวิจัยจาก
โครงการ IPUP)   

6) ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, สาคร ชลสาคร และวราภรณ์ วงษ์ปถัมภ์. 2553. 
“การศึกษาตลาดและศึกษารูปแบบแฟชั่นเครื่องแตํงกายมุสลิม”.รายงานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได๎รับทุนวิจัยจากกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม) 

7) ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม และคณะ. 2555. “การพัฒนาเสื้อผ๎าไหมไทยของสตรีมุสลิม
เพ่ือการสํงออก”. รายงานวิจัย. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี. (ได๎รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี) 

8) ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม และอุพรศรี  บุตรศรี.  2556. “นวัตกรรมชุดสีขาวผู๎หญิง
เ พ่ื อศาสนิ กจ ากผ๎ าทอมื อ ของศู น ย์ ศิ ลปาชี พ ในสม เด็ จ พร ะนา ง เ จ๎ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ”. รายงานวิจัย. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได๎รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 

9) ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม สุรเดช ชูพินิจรอบคอบ และณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม. 
2556. “การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื ้อผ๎าไหมไทยของสตรีมุสลิม”. รายงานวิจัย. 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  (ได๎รับทุน
วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

10) ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม และอุพรศรี  บุตรศรี.  2557. “การพัฒนายกทรงจากผ๎า
ทอมือของไทย”. รายงานวิจัย. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได๎รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 
 

  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
1) ชุดโครงการวิจัย (ปีพ.ศ. 2557-2558) ทุนจากงบประมาณแผํนดิน (วช) 

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ ่งทอจากฟางข๎าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย 



71 
 

 

 

- โครงการย ํอยที ่ 1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากเส๎นใยฟางข๎าวไทย               
โดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (ปี2557) 

- โครงการยํอยที่ 2  การพัฒนาเส๎นใยผสมด๎วยฟางข๎าวไทย เพ่ืออุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุํงหํม (ปี 2558) 

 
2.4. หนังสือ/ต ารา และอ่ืนๆ  

 เอกสารประกอบการสอน 
1) ศรีกาญจนา  พลอาสา. 2537. “การตัดเย็บอุตสาหกรรม2”. ปทุมธานี: คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร์.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
 หนังสือ 

1) ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม. 2557. “การท าแบบตัดชุดชั้นในสตรี” คณะเทคโนโลยี            
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

2) ศรีกาญจนา  พลอาสา. 2547. “การจัดการสินค๎าเสื้อผ๎า” ส านักพิมพ์สายธาร. 
3) ศรีกาญจนา  พลอาสา. 2540. “เทคนิคการปฏิบัติงานห๎องตัด” มูลนิธิพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํมไทย. 
4) ศรีกาญจนา  พลอาสา. 2540.  “การตัดเย็บเสื้อผ๎าส าเร็จรูปเชิงอุตสาหกรรม” 

กรุงเทพฯ: สร๎างสรรคบ์ุ๏ค. 
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3. ดร.สุภา  จุฬคุปต์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 
3.1. ประวัติการท างานและประสบการณ์สอน 

ประวัติการท างาน 
2525 – 2531 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2531 – 2548 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2535 – 2546 หวัหน๎าแผนกงานผลิตและงานการค๎า และหัวหน๎าแผนกสวัสดิการ  
คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 – 2550 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2551 – 2553 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

 
ประสบการณ์สอน 

1) การควบคุมคุณภาพงานประดิษฐ์  
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ 
3) เทคโนโลยีงานถักทอ 
4) บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
5) การวิจัยผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
6) การวิจัยงานประดิษฐ์ 
7) ธุรกิจงานประดิษฐ์สร๎างสรรค์ 
8) แผนงานพิเศษในงานประดิษฐ์ 
9) วิทยาการครอบครัวและผู๎บริโภค 
10) การบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์ 
11) ทัศนมิติในงานประดิษฐ์ 
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3.2. ผลงานตีพิมพ์  
1) Pinyokeerati, J., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S., Chulakup, S. and 

Mongkholrattasit, R. 2012. “Development of Women’s Pattern Making by 
The Anatomy Principle”. Report of RMUTP: The 4th International 
Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 90. 

2) Lommoontree, P., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S., Chulakup, S. and 

Mongkholrattasit, R. 2012. “An Analysis of Factors Affecting The Knitwear 

Ironing: A Case Study of Hi-Progress Knitting Co.,Ltd.”. Report of RMUTP: 

The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. 

Bangkok, THATLAND. pp. 77 

3) Koatsahal, J., Chulakup, S., Cholsakorn, S., Teepoo, S. and Mongkholrattasit, 
R. 2012. “Antibacterial Activity by Kaempferia Parviflora Microencapsulation 
and Applications For Textile industry.” Report of RMUTP: The 4th 
International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, 
THATLAND. 

4) Khuangthip, B., Chulakup, S., Jatuphatwarodom, S. and Cholsakorn, S. 2012.  

“Evaluation of Physical properties of Twll weave Morhom fabeic.” Report 

of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 

2012. Bangkok, THATLAND. 

5) Suthaphot, N., Chulakup, S., Cholsakorn, S.  and Mongkholrattasit, R. 2012. 
“Application Of Aromatherapy On Cotton Fabric By Microcapsules.” Report 
of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 
2012. Bangkok, THATLAND. 

6) เสาวลักษณ์  เนตรมณี  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  สุภา  จุฬคุปต์  และ รัตนพล  
มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. การพัฒนากระเป๋าสตรีเศษผ๎าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํมไทย. (การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน”). 

7) วารี  กาลศิริศิลป์  สุภา  จุฬคุปต์  และ สาคร  ชลสาคร. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจากเชือกกล๎วยมัดย๎อม. (การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ประจ าปี 2556 การวิจัยและพัฒนา : จากท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน). 
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8) กนกวรรณ  กันทะกัน  สุภา  จุฬคุปต์  และ สุทัศนีย์  บุญโญภาส. 2558. การพัฒนาดิน
ปั้นเถ๎าแกลบส าหรับงานประดิษฐ์. (การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 35 ระหวํางวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์). 

9) สุวัฒน์  สิงห์เทพ  สุภา  จุฬคุปต์  และ สุทัศนีย์  บุญโญภาส. 2558. การพัฒนาเชือก
ผักบุ๎งส าหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์. (การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหวํางวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์). 

10) สุภา จุฬคุปต์. 2558. การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแห๎งส าหรับใช๎ในงานประดิษฐ์.       
(การประชุมวิชาการ การพัฒนาบัวให๎เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ระหวํางวันที่ 29 – 30 
ตุลาคม 2558 ณ ห๎องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พระชันษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).  

 
3.3. โครงการวิจัย 

ที่ท าเสร็จแล้ว 
1) สุภา จุฬคุปต์. 2552. การพัฒนาดอกบัวสดอบแห๎ง. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย               

จากงบประมาณเงินรายไดป๎ระจ าปี 2552. 
2) สุภา จุฬคุปต์. 2552. การพัฒนาการผลิตกระดาษใยมะพร๎าวเชิงหัตถกรรม . ได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินแผํนดินประจ าปี 2552. 
3) สุภา จุฬคุปต์. 2553. การพัฒนาฟิงเกอร์นิตติ้งจากด๎ายฝ้าย. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย 

จากงบประมาณเงินรายไดป๎ระจ าปี 2553. 
4) สุภา จุฬคุปต์ .  2553. การพัฒนากระดาษใบบัว .  ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย                 

จากงบประมาณเงินแผํนดินประจ าปี 2553. 
5) สุภา จุฬคุปต์. 2554. การพัฒนาดอกบัวเคลือบด๎วยโพลีเอสเตอร์เรซิ่น . ได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดป๎ระจ าปี 2554. 
6) สุภา จุฬคุปต์. 2555. การพัฒนาดอกบัวสวรรค์ชุบทอง. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย             

จากงบประมาณเงินรายไดป๎ระจ าปี 2555. 
7) สุภา จุฬคุปต์ .  2555. การพัฒนาดินปั้น อีพ็อกซี่ .  ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย                

จากงบประมาณเงินรายไดป๎ระจ าปี 2555. 
8) สุภา จุฬคุปต์. 2556. การพัฒนาลายถักและเครื่องมือถักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานถัก. 

ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินแผํนดินประจ าปี 2556. 
9) สุภา จุฬคุปต์. 2557. การพัฒนาสารผนึกภาพ. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย             

จากงบประมาณเงินแผํนดินประจ าปี 2557. 
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3.4. หนังสือ/ต ารา และอ่ืนๆ  
1) หนังสื่อการควบคุมคุณภาพงานประดิษฐ์  
2) หนังสือเลํมเล็ก “ลายถักนิตลูม” 
3) E-learning เรื่อง “บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์” 
4) สื่อทางไกลผํานดาวเทียม 11 เรื่อง 

- นวัตกรรมสร๎างชุมชน ตอน การผนึกภาพเดคูพาจ (ผลงานวิจัย)โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 84 หมูํบ๎าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ (เทปบันทึกรายการ Innovative 
Variety) 
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4. ดร.ประดิษฐา  ภาษาประเทศ  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 
4.1. ประวัติการท างานและประสบการณ์สอน 

ประวัติการท างาน 
2536 – 2548 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2536 – 2538 หัวหน๎าแผนกประชาสัมพันธ์ คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2539 – 2541 เลขานุการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2541 – 2547 หัวหน๎าแผนกแนะแนว คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 – 2550 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2554 – ปัจจุบัน หัวหน๎าแผนกแนะแนว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

 
ประสบการณ์สอน  

1) สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก 
2) ชุมชนกับการพัฒนาเด็ก 
3) คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กปฐมวัย 
4) วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานการศึกษาปฐมวัย 
5) วิชาการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก 
6) ศิลปะการด าเนินชีวิต   
7) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
8) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   
9) แผนงานพิเศษด๎านการศึกษาปฐมวัย 

 
4.2. ผลงานตีพิมพ์ 

1) ประดิษฐา ภาษาประเทศ.  (2554, ธันวาคม- 2555, กุมภาพันธ์).  การพัฒนารูปแบบ
ฝึกอบรม ASAP เพ่ือสํงเสริมจิต ลักษณะและพฤติกรรมการสันติของครูปฐมวัย.  
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.  8(3): 81-90.   
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2) Sakorn Chonsakorn, Sutusanee Boonyophas, Rattanapol Mongkholrattanasit, 
Kittiyaphan Pholam, Praditha Parsapratet and Thepthida Arrak. (2016). 
Extraction and Tensile behavior of High performance Hibiscus Tiliceus Fiber. 
Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 857, PP 499-502. 

 
4.3. โครงการวิจัย 

ที่ท าเสร็จแล้ว  
1) ประดิษฐา สวํางศรี.  (2536).  ความคาดหวังของวัยรุํนหญิงเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการ

ด าเนินกิจกรรมสังคม. วิทยานิพนธ์ คศ.ม.  (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถํายเอกสาร.         

2) ประดิษฐา ภาษาประเทศ.  (2549).  งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์ตุ๏กตาเลียนแบบ
ทารก. นนทบุรี ; อนุสิทธิ์บัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา.  

3) ประดิษฐา ภาษาประเทศ.  (2554).  การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม ASAP เพ่ือสํงเสริมจิต 
ลักษณะและพฤติกรรมการสันติของครูปฐมวัย.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.  (การศึกษาปฐมวัย). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถํายเอกสาร. ทุนอุดหนุนการ
วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ.2553.   

4) ประดิษฐา ภาษาประเทศ.  (2557).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ฝึกอบรม MAAM เพ่ือสํงเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย.  : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.  ถํายเอกสาร. ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
งบประมาณรายได๎ ปีพ.ศ.2556.   
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา  จิตรวิมล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
5.1. ประวัติการท างานและประสบการณ์สอน 

ประวัติการท างาน 
2538 – 2548 อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 – 2550  อาจารย์ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2550 – ปัจจุบัน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

 
ประสบการณ์สอน 

1) อาหารจ านวนมาก 
2) อาหารส าหรับเด็ก 
3) การจัดและตกแตํงโต๏ะอาหาร 
4) วิทยาการการประกอบอาหาร 
5) การจัดการอุตสาหกรรมงานอาหาร 
6) การจัดการโลจิสติกส์ 
7) แผนงานพิเศษ เรื่อง อุตสาหกรรมงานอาหาร 
8) ทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ 

 
5.2. ผลงานตีพิมพ์ 

1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และอุจิตชญา จิตรวิมล. 2558.  การพัฒนาเต๎าหู๎แข็งจากเมล็ด
ฟักทอง. (Thailand Research Symposium 2015). 

 
5.3. โครงการวิจัย 

  ที่ท าเสร็จแล้ว  
1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, อุจิตชญา  จิตรวิมล และระพี  กาญจนะ.  2553.  การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใบมะรุมแผํน.  ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 
2553. 
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2) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และอุจิตชญา  จิตรวิมล. 2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบ
อบแห๎ง.  ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 2555. 

3) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, อุจิตชญา  จิตรวิมล และกนกนิจ พนาวาส.  2556. การพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผํนดินประจ าปี 2556. 

4) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, อุจิตชญา  จิตรวิมล และกนกนิจ พนาวาส.  2557. การพัฒนา
เต๎าหู๎แข็งจากเมล็ดฟักทอง. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 
2557. 
 

  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
1) อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, อุจิตชญา  จิตรวิมล และกนกนิจ พนาวาส. 2558. การพัฒนา

วุ๎นเส๎นเสริมแป้งแกํนตะวัน. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดินประจ าปี 
2558. 
 

5.4. หนังสือ/ต ารา และอ่ืนๆ  

1) อุจิตชญา  จิตรวิมล “อาหารจ านวนมาก” เอกสารส าเนาเย็บเลํมประกอบการสอน, คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2) อุจิตชญา  จิตรวิมล “วิทยาการการประกอบอาหาร” เอกสารส าเนาเย็บเลํมประกอบการ
สอน, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 

............................................................................ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พ.ศ. 2548  โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 
5/2549 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  จึงมีมติให๎ตราข๎อบังคับไว๎  ดังนี้ 
  ข๎อ 1 ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วําด๎วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2549 ” 
  ข๎อ 2  ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป 
  ข๎อ 3  บรรดาความในข๎อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดในสํวนที่ก าหนดไว๎
แล๎วในข๎อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับความในข๎อบังคับนี้  ให๎ใช๎ความในข๎อบังคับนี้แทน 
  ข๎อ 4  ในข๎อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรีขึ้นไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตําง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให๎ความเห็นชอบ 
 “คณะ” หมายถึง คณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและให๎
รวมถึงคณะที่ได๎รับอนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง ผู๎ที่ ได๎รับแตํงตั้งมาจากอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะหรือผู๎อื่นที่มีคุณสมบัติไมํน๎อยกวําอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร ในระดับสูงสุดของคณะที่เปิดท าการสอน 
 “อาจารย์บัณฑิตศึกษา”   หมายถึง ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากอธิการบดีโดยค าแนะน า
ของคณบดี ให๎มีสํวนรํวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “นักศึกษา”   หมายถึง ผู๎ เข๎ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 “ผู๎ทรงคุณวุฒิ”   หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
 “ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ”   หมายถึง บุคลากรที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่เปิด
สอนเป็นอยํางดี  ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไมํอยูํ ในสายวิชาการ  หรือเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไมํต๎องพิจารณาด๎านคุณวุฒิและต าแหนํงทางวิชาการผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ  ที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต๎องเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยเทํานั้น  สํวนผูํเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมอาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือ
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู๎  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
เป็นที่ยอมรับในระดับหนํวยงาน หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด๎านนั้นๆ  เทียบได๎ไมํต่ ากวํา
ต าแหนํงระดับ 9 ขี้นไป  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน
ก าหนด 
 ข๎อ  5  ให๎อธิการบดีรักษาการตามข๎อบังคับนี้ และให๎มีอ านาจในการออกระเบียบ
ประกาศหรือหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้  โดยผํานความเห็นชอบจากคณะ 
 การด าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ
เป็นไปตามข๎อบังคับนี้  ให๎คณะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆไป โดยผํานความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ 

 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 

  ข๎อ  6  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน๎าที่ในการจัดการศึกษา ประสานงานและ
สนับสนุนการด าเนินการระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องกันของคณะ 
 ข๎อ  7  ให๎คณะจัดให๎มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือบริหารและจัด
การศึกษาในหลักสูตรตําง ๆ  ของคณะโดยมีองค์ประกอบและหน๎าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข๎อ  8  ให๎คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือท าหน๎าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรนั้นโดยองค์ประกอบและอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

 ข๎อ  9  ระบบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให๎จัดการศึกษาเป็น  3  ระบบ  
ดังนี้ 
  9.1  การศึกษาภาคปกติ ให๎จัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค  ปีการศึกษา
หนึ่งแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาบังคับ  ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์  และ
อาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร๎อนได๎  ซึ่งมีระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 7 สัปดาห์  โดยมีชั่ วโมงการเรียนใน
แตํละรายวิชาเทํากับภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีที่มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน  ให๎ถือวําเป็นสํวน
หนึ่งของปีการศึกษาเดียวกัน 
  9.2  การศึกษาภาคสมทบ เป็นการจัดการศึกษาในชํวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์  
หรือนอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 
  9.3  การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน  ดังนี้ 
   9.3.1  การศึกษาเฉพาะชํวงเวลาของปี จัดเฉพาะชํวงของภาคการศึกษา
หรือจัดเฉพาะในภาคฤดูร๎อน 
   9.3.2  การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความรํวมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาในตํางประเทศ  หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ  โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล๎องกับชํวงเวลาในตํางประเทศ  ตาม
โครงการความรํวมมือทางวิชาการ 
 การจัดการเรียนการสอนแตํละรูปแบบให๎พิจารณาตามความเหมาะสมกับแตํละ
หลักสูตรทั้งนี้ต๎องจัดให๎ได๎เนื้อหาโดยรวมที่มีน้ าหนักสมดุลกับจ านวนหนํวยกิตรวมของหลักสูตรโดยการ
คิดเทียบน้ าหนักหนํวยกิตตามข๎อ  10  และให๎จัดท าโครงการของหลักสูตรนั้นเสนอตํอมหาวิทยาลัยและ
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ  10  การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาแบบสะสมหนํวยกิต  การ
ก าหนดหนํวยกิตแตํละรายวิชา มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  10.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  ไมํน๎อยกวํา  
15  ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ  ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต 
  10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา 30 ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต 
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  10.3  การฝึกงาน  ที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา  45 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ  
ให๎มีคําเทํากับ  1  หนํวยกิต 
  10.4  วิทยานิพนธ์ที่ใช๎เวลาศึกษาค๎นคว๎าไมํน๎อยกวํา  45 ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 ข๎อ  11  หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังนี้ 
  11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร๎างเสริม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  ส าหรับ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทํามาแล๎ว 
  11.2  หลักสูตรปริญญาโท  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสํงเสริมความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตําง ๆ  ในระดับท่ีสูงกวําขั้นปริญญาตรี 
  11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ สร๎าง
เสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  
ส าหรับผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือเทียบเทํามาแล๎ว 
  11.4  หลักสูตรปริญญาเอก   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สํงเสริมความก๎าวหน๎า
ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาตําง ๆ  ในระดับท่ีสูงกวําปริญญาโท 
 ข๎อ  12  โครงสร๎างหลักสูตร 
  12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมกันตลอด
หลักสูตร  ไมํน๎อยกวํา  24  หนํวยกิต 
  12.2  หลักสูตรปริญญาโท  ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมํน๎อย
กวํา 36 หนํวยกิต  โดยแบํงการศึกษาเป็น  2  แผน  ดังนี้ 
   12.2.1   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัย  โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์  ดังนี้     
    (1)  แบบ  ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎  ไมํน๎อย
กวํา  36 หนํวยกิต  หลักสูตรอาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิม
ขี้นก็ได๎โดยไมํนับหนํวยกิต  แตํจะต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
    (2)  แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา  12  
หนํวยกิตและศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมํน๎อยกวํา  12  หนํวยกิต 
   12.2.2  แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน๎นการศึกษารายวิชา  โดยไมํต๎อง
ท าวิทยานิพนธ์   แตํต๎องมีการค๎นคว๎าอิสระ  ไมํน๎อยกวํา  3  หนํวยกิต  และไมํเกิน  6  หนํวยกิต 



85 
 

 

 

 หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน  ก ไมํจ าเป็นต๎องเปิดสอนหลักสูตรแผน  ข  แตํถ๎า
เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต๎องเปิดสอนหลักสูตรแผน ก ด๎วย 
  12.3   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ประกอบด๎วยรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือกรวมกันไมํน๎อยกวํา 24 หนํวยกิต 
  12.4  หลักสูตรปริญญาเอก  แบํงการศึกษาเป็น  2  แบบ  โดยเน๎นการวิจัย
เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 
   แบบ  1  เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
กํอให๎เกิดความรู๎ใหมํ  หลักสูตรอาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได๎โดยไมํนับหนํวยกิต  แตํจะต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด  ดังนี้ 
    แบบ  1 .1  ผู๎ เข๎ าศึกษาที่ ส า เ ร็จปริญญาตรี  จะต๎องท า
วิทยานิพนธ์ ไมํน๎อยกวํา  72  หนํวยกิต 
    แบบ  1 .2   ผู๎ เ ข๎ าศึกษาที่ ส า เร็ จปริญญาโท จะต๎องท า
วิทยานิพนธ์ ไมํน๎อยกวํา  48  หนํวยกิต   
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ  1.1  และ แบบ 1.2  จะต๎องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 
   แบบ  2  เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
    แบบ  2 .1  ผู๎ เข๎ าศึกษาที่ ส า เ ร็จปริญญาตรี  จะต๎องท า
วิทยานิพนธ์  ไมํน๎อยกวํา  48  หนํวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา  24  หนํวยกิต 
    แบบ  2 .2   ผู๎ เ ข๎ าศึกษาที่ ส า เร็ จปริญญาโท จะต๎องท า
วิทยานิพนธ์  ไมํน๎อยกวํา  36   หนํวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา  12  หนํวยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม  แบบ  2.1 และแบบ  2.2  จะต๎องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 
 ข๎อ  13  ระยะเวลาการศึกษา 
  13.1    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให๎
ใช๎ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมํเกิน 3  ปีการศึกษา 
  13.2    หลักสูตรปริญญาโท ให๎ใช๎ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมํเกิน 5 ปี
การศึกษา 
  13.3  หลักสูตรปริญญาเอก ให๎ใช๎ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  
3  ปีการศึกษา  และอยํางมากส าหรับนักศึกษาท่ีเข๎าศึกษาด๎วยคุณวุฒิที่แตกตํางกันดังนี้ 
   13.3.1   ส าหรับผู๎ที่เข๎าศึกษาด๎วยวุฒิปริญญาตรี  ให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  
8  ปีการศึกษา   
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   13.3.2   ส าหรับผู๎ที่เข๎าศึกษาด๎วยวุฒิปริญญาโท ให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  
6  ปีการศึกษา 
  13.4    การนับระยะเวลาการศึกษา ให๎นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาเข๎าศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามข๎อ  17.3 
 

หมวดที่ 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา   ประเภทและสภาพนักศึกษา 

 

 ข๎อ  14  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
  14.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผู๎เข๎าศึกษาต๎องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
  14.2   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู๎เข๎าศึกษาต๎องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทําและมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
  14.3    หลักสูตรปริญญาเอก ผู๎เข๎าศึกษาต๎องส าเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
   14.3.1   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา  และมีผลการเรียนที่มีแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวําเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก 
   14.3.2   มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
   14.3.3   ไมํเคยพ๎นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติ  ไมํผําน (ตามข๎อ  37) ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่จะเข๎า
ศึกษา 
 ข๎อ  15  การรับเข๎าศึกษา 
  15.1  วิธีการสมัครเข๎าเป็นนักศึกษาใช๎วิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
อาจมีการทดสอบความรู๎  การสอบคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกหรือโดยวิธี อ่ืนใดที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร  และคณะให๎ความเห็นชอบ 
  15.2   ในกรณีที่ผู๎สมัครก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยูํ
การรับเข๎าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู๎สมัครได๎แสดงหลักฐานวําส าเร็จการศึกษาแล๎วกํอนวันรายงานตัว
เป็นนักศึกษา  ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  15.3   คณะอาจพิจารณาอนุมัติให๎รับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข๎อง 
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  15.4  คณะอาจพิจารณาอนุมัติ ให๎รับบุคคลภายนอกที่ไมํใชํนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเข๎าเป็นนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตํบุคคลนั้น
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข๎อ 14 
 ข๎อ  16   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  16.1   ผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาตํอเมื่อได๎
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล๎ว 
  16.2   ผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าเป็นนักศึกษา ต๎องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด๎วย
ตนเองโดยน าหลักฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวตํอแผนกทะเบียนนักศึกษาของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยพร๎อมทั้งช าระเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.3    ผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าเป็นนักศึกษาที่ไมํอาจมาขึ้นทะเบียน  ตามวัน
เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เว๎นแตํจะได๎แจ๎ง
เหตุขัดข๎องให๎มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให๎มารายงานตัว   และเมื่อ
ได๎รับอนุมัติแล๎วต๎องมารายงานตัวภายใน  7  วัน   นับจากวันสุดท๎ายที่ มหาวิทยาลัยก าหนดให๎มา
รายงานตัว 
  16.4    ผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกวํา  1  สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมํได๎ 
 ข๎อ  17   ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา  และการเปลี่ยนประเภทและ
สภาพการเป็นนักศึกษา 
  17.1  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   มี  3  ประเภท  ดังนี้ 
   17.1.1 นักศึกษาภาคปกติ  ได๎แกํ  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา  
ตามข๎อ 9.1 
   17.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ  ได๎แกํ   นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ
การศึกษาตามข๎อ 9.2 
   17.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ  ได๎แกํ  นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา 
ตามข๎อ 9.3 
  17.2  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
   17.2.1   ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นํอยํางยิ่ง   คณะอาจอนุมัติให๎
นักศึกษาภาคปกติ   เปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได๎ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต๎องปฏิบัติตามข๎อบังคับและระเบียบตําง ๆ  รวมทั้งช าระคําธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษหรือภาคสมทบตามจ านวนที่ก าหนดไว๎ในแตํละหลักสูตร 
   17.2.2    นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภท
เป็นนักศึกษาภาคปกติไมํได๎ 
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   17.2.3    นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ
ไมํได ๎
  17.3   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา   ดังนี้ 
   17.3.1   นักศึกษาสามัญ  หมายถึง  ผู๎ที่คณะรับเข๎าเป็นนักศึกษาโดย
สมบูรณ์เพื่อเข๎าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
   17.3.2   นักศึกษาทดลองเรียน  หมายถึง   ผู๎ที่คณะรับเข๎าเป็นนักศึกษา
ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนด ยกเว๎นหลักสูตรปริญญาโท  แบบ  ก 1  และ
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 มิให๎มีนักศึกษาทดลองเรียน 
   17.3.3   นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู๎ที่คณะรับเข๎ารํวมศึกษาและหรือท า
การวิจัยโดยไมํขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย   คณะอาจพิจารณารับบุคคลเข๎าเป็นนักศึกษาพิเศษได๎ 
โดยอยูํในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได๎รับอนุมัติจากคณบดีให๎เข๎าศึกษาและหรือ
ท าการวิจัยได ๎โดยต๎องช าระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข๎อง 
  17.4    การเปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาทดลองเรียน ที่เข๎าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียน
เรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอบได๎คะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา  3.00  ให๎เปลี่ยน
สภาพเป็นนักศึกษาสามัญได๎เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก  มิฉะนั้นให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่  5 
อาจารย์บัณฑิตศึกษา 

 

 ข๎อ  18  อาจารย์บัณฑิตศึกษามี  2 ประเภท คือ 
   18.1  อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ า  ได๎แกํ   บุคลากรในสั งกัด
มหาวิทยาลัยที่ด ารง  ต าแหนํง  อาจารย์  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  ซึ่งมี
สํวนรํวมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   18.2  อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ  ได๎แกํ    บุคลากรในสั งกัด
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงอื่นนอกเหนือจากข๎อ  18.1  หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นผู๎ที่มี
ความรู๎ความช านาญในวิชาการหรือวิชาชีพ  โดยประเมินจากผลการค๎นคว๎าทางวิ ชาการหรือมีผลงาน
ปรากฏเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไป 
 ข๎อ  19  ให๎อธิการบดีแตํงตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาโดยค าแนะน าของคณบดี 
 ข๎อ  20  ให๎อาจารย์บัณฑิตศึกษา  พ๎นจากการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาเม่ือ 

20.1 ตาย 
20.2 ลาออก 
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20.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณบดี  มี
มติให๎ถอดถอน 

 ข๎อ  21  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค๎นคว๎าอิสระ 
   21.1  อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารย์บัณฑิตศึกษา  ซึ่งคณบดี
แตํงตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพ่ือท าหน๎าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา  
ตั้งแตํแรกเข๎าจนกวําจะมีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตามข๎อ  21.2  หรือข๎อ  21.3   
   21.2   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หมายถึง  อาจารย์บัณฑิตที่คณบดี
แตํงตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพ่ือท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน า  และควบคุมดูแลการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  แผน ก  หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบํงออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
    21.2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต๎องเป็นอาจารย์
บัณฑิตศึกษาประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทําหรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํา
รองศาสตราจารย์  สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชํ
สํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    21.2.2    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎ามี) ต๎องเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษาหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา  หรือ
เป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎ า อิ สระ หมายถึ ง  อาจารย์
บัณฑิตศึกษาท่ีคณะแตํงตั้งข้ึนเพื่อท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าและควบคุมดูแลการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 ข๎อ  22   อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าในแตํละหลักสูตรต๎องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   22.1    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    22.1.1 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ต๎องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในหนํวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น 
    22.1.2   อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นผู๎ได๎รับปริญญาไมํต่ ากวํา
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มีประสบการณ์ด๎านการสอน  หรือเป็นผู๎ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
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   22.2    หลักสูตรปริญญาโท 
    22.2.1   อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ต๎องเป็นผู๎ได๎รับปริญญา
เอกหรือเทียบเทําหรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอยํางน๎อย  3  คน และต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา  โดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนํวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น 
    22.2.2   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยายานิพนธ์  แบํงออกเป็น  2  
ประเภท ดังนี้ 
     1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต๎องเป็น
อาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา  หรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชํ
สํวนหนึ่งของกรศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
     2)   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎ามี) ต๎องเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือเป็นผู๎
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และ
ต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    22.2.3   กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต๎องประกอบด๎วยอาจารย์
ประจ าและผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเทํา  หรือเป็นผู๎ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันต๎องมี
ความรู๎ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์  และต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย  ที่มิใชํสํวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    22.2.4   อาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ที่ปรึกษาต๎องเป็นอาจารย์
ประจ าหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาโทหรือเทียบเทํา  หรือเป็นผู๎
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานการวิจัยเพ่ิมเติมที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
   22.3    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    22.3.1   อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก   หรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ า
กวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  จ านวนอยํางน๎อย  3  คน 
    22.4.2   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบํงออกเป็น  2  
ประเภท  ดังนี้ 
     1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   ต๎องเป็นผู๎ที่
ได๎รับปริญญาเอกหรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือ
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สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
     2)   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม  (ถ๎ามี)  ต๎อง
เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือเป็น
ผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต๎องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    22.4.3   กรรมการสอบวิทยานิพนธ์   ต๎องประกอบด๎วย
อาจารย์ประจ าและผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา  หรือเป็นผู๎
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และ
ต๎องมีความรู๎ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์  และการค๎นคว๎าอิสระ 
    22.4.4   อาจารย์ผู๎สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู๎สอบวัด
คุณสมบัติ  ต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับปริญญาเอก  หรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   มีประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานการ
วิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ข๎อ  23  อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ  ในแตํละหลักสูตรต๎องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  23.1     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท 
   23.1.1   ต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับปริญญา  ไมํต่ ากวําปริญญาโท  หรือเป็นผู๎
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น   หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมี
ประสบการณ์ด๎านการสอน  และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
   23.1.2   กรณีเป็นผู๎ที่ไมํสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมํมีคุณวุฒิ  หรือ
ต าแหนํงทางวิชาการตาม  ข๎อ  23.1.1  ต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น 
  23.2    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและหลักสูตรปริญญาเอก 
   23.2.1   ต๎องได๎รับปริญญาเอก  หรือเทียบเทํา  หรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํง
ทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มีประสบการณ์
ด๎านการสอน  และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   23.2.2    กรณีเป็นผู๎ที่ไมํสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมํมีคุณวุฒิ  หรือ
ต าแหนํงทางวิชาการตามข๎อ 23.2.1  ต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น 
 ข๎อ  24   ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 
   24.1    อาจารย์ประจ า  1  คน ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได๎ไมํเกิน   5  คน   หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร๎อมที่จะดูแลนักศึกษาได๎มากกวํา  5  คน  ให๎อยูํในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแตํทั้งนี้ต๎องไมํเกิน  10  
คน 
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   24.2   อาจารย์ประจ า  1  คน ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได๎ไมํเกิน  15  คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระให๎คิด
สัดสํวนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  1  คน เทียบได๎กับจ านวนนักศึกษาที่ค๎นคว๎าอิสระ  3  คน 
ทั้งนี้  ให๎นับรวมนักศึกษาที่ยังไมํส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
   24.3   อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ/ หรืออาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรนั้นด๎วย 
 

หมวดที่  6 
การจัดการศึกษา 

 

  ข๎อ  25  แผนการเรียน หมายถึง  รายวิชา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ / การ
ค๎นคว๎าอิสระที่นักศึกษาจะต๎องเรียนหรือด าเนินการให๎แล๎วเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตํละ
สาขาวิชา 
  ข๎อ  26  การลงทะเบียนเรียน 
   26.1  ให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   26.2  ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ต๎องไมํน๎อยกวํา  6  หนํวยกิต และต๎องไมํเกิน  15  หนํวยกิต  ยกเว๎นในกรณีที่นักศึกษามี
หนํวยกิตคงเหลือตามหลักสูตรน๎อยกวํา  4  หนํวยกิต และ / หรือเหลือเฉพาะวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค๎นคว๎าอิสระหรือได๎รับความเห็นชอบจากคณบดี 
   26.3  ในภาคการศึกษาฤดูร๎อนจะลงทะเบียนได๎ไมํเกิน  6  หนํวยกิต 
   26.4  ในภาคการศึกษาแรกที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียน
รียนรายวิชาตําง ๆต่ ากวํา  6  หนํวยกิตไมํได๎  มิฉะนั้น จะถือวําพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   26.5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเข๎ารํวมฟังการบรรยาย 
    26.5.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเข๎ารํวมฟังการบรรยาย  
หมายถึง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมํนับหนํวยกิต รวมเข๎าในจ านวนหนํวยกิตในภาค
การศึกษา และจ านวนหนํวยกิตตามหลักสูตร 
    26.5.2  ให๎บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียบเป็น  AU 
เฉพาะผู๎ที่มีเวลาเรียน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
   26.6  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมํนับหนํวยกิต โดย “รายวิชาไมํนับหนํวย
กิต”   หมายถึง รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ให๎
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นักศึกษาเพ่ิมเติม โดยนักศึกษาต๎องศึกษาและสอบผํานได๎รับคะแนนเป็น S โดยไมํน ามาคิดแต๎มระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
    26.6.1  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  แผน ก  แบบ ก1  และ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาไมํนับหนํวยกิต 
    26.6.2  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่ไมํมีพ้ืนฐานพอเพียงส าหรับ
การศึกษาในหลักสูตรที่เข๎าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให๎ เรียนรายวิชา
นอกเหนือจากหลักสูตร เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน และจะต๎องสอบผํานโดยได๎รับผลการประเมินระดับคะแนน
เป็น  S 
    26.6.3  ให๎บันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษา
เป็น  S หรือ U 
   26.7  นักศึกษาทีไมํมาลงทะเบียนภายใน  15  วัน หลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   26.8  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
    26.8.1  นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล๎ว 
แตํยังไมํสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาได๎อยํางครบถ๎วนสมบูรณ์ ให๎ช าระคําธรรมเนียม
รักษาสภาพ คําธรรมเนียม และคําบ ารุงตามระบียบที่มหาวิทยาก าหนดไว๎ทุภาคการศึกษา จนกวําจะ
ส าเร็จการศึกษา หรือพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    26.8.2  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให๎
ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน  30  วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ๎นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
   26.9  ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชา
ใด หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได๎ 
  ข๎อ  27  การขอเพ่ิม และถอนรายวิชา 
   27.1  การขอเพ่ิมรายวิชา จะกระท าได๎ภายใน  2  สัปดาห์  นับตั้งแตํวันเปิด
ภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับตั้งแตํวันเปิดภาคการศึกษาส าหรับ
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน 
   27.2  การขอถอนรายวิชา 
    27.2.1  ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน  2  สัปดาห์นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน รายวิชาที่ขอถอนจะไมํ
ปรากฏในระเบียนและให๎ได๎รับเงินลงทะเบียนคืน 
    27.2.2  ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก  2  สัปดาห์นับจากวัน
เปิดภาคการกศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน ให๎
บันทึกระดับคะแนน  W ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมํได๎รับเงินลงทะเบียนคืน 
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    27.2.3  การถอนรายวิชาจะถอนได๎ไมํเกิน  2  สัปดาห์กํอนสอบ
ปลายภาค หากถอนรายวิชาหลังจาก  2  สัปดาห์ กํอนสอบปลายภาค ให๎ได๎รับระดับคะแนน F และจะ
ไมํได๎รับเงินลงทะเบียนคืน 
   27.3  การขอเพ่ิม และถอนรายวิชาในข๎อ  27.1  และข๎อ  27.2  ต๎องไมํขัด
ตํอการลงทะเบียนเรียนในข๎อ 26.2  และข๎อ 26.3 
   27.4  การขอเพ่ิม และถอนรายวิชาที่ไมํสามารถด าเนินการตามข๎อ  27.1  
ข๎อ  27.2  และข๎อ   27.3  ให๎อยูํในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได๎รับอนุมัติจาก
คณบดี 
  ข๎อ   28  การลาพักการศึกษา 
  การลาพักการศึกษา  หมายถึง  การที่นักศึกษายังเรียนไมํครบตามแผนการเรียน แตํมี
ความประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพเป็นนักศึกษาไว๎เป็นคราวๆ ไป 
   28.1  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได๎ ต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได๎รับอนุมัติจากคณบดีภายในชํวงเวลาถอนรายวิชาเรียน หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังตํอไปนี้ 
    28.1.2  ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางประเทศ หรือทุนอ่ืน
ใดที่เป็นประโยชน์ตํอการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซี่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
    28.1.3  เจ็บป่วยต๎องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร๎อยละ  20  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์แสดง 
    28.1.4  มีความจ าเป็นสํวนตัว  ทั้งนี้ต๎องศึกษามาแล๎ว ไมํน๎อยกวํา  
1  ภาคการศึกษา 
    28.2  การลาพักการศึกษาตามข๎อ  28.1.1  ให๎เป็นไปตามความต๎องการของ
ราชการทหาร และการลาพักการศึกษาตามข๎อ  28.1.2  ให๎เป็นไปตามเง่ือนไขของทุนที่ได๎รับ การลาพัก
การศึกษาตามข๎อ  28.1.3  และข๎อ  28.1.4  จะกระท าได๎ครั้งละไมํเกิน  2  ภาคการศึกษาติดตํอกัน ถ๎า
มีความจ าเป็นต๎องลาพักการศึกษาตํอไปอีกให๎ยื่นค าร๎องขอลาพักการศึกษาได๎อีกไมํเกิน  1  ภาค
การศึกษา  ทั้งนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณบดี 
   28.3  ในกรณีที่นักศึกษาได๎รับอนุญาตให๎ลาพักการศึกษาให๎นับระยะเวลาที่
ลาพักอยูํในระยะเวลาของการศึกษาด๎วย ยกเว๎นนักศึกษาที่ได๎รับอนุญาตให๎ลาพักตามข๎อ 28.1.1 
   28.4  นักศึกษาต๎องรักษาสภาพเป็นนักศึกษาระหวํางที่ได๎รับอนุญาตให๎ลาพัก
การศึกษา โดยช าระคําธรรมเนียมคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให๎
นักศึกษามาด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให๎แล๎วเสร็จภายใน   15  วัน หลังเปิดภาค
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา  ยกเว๎นการลาพักการศึกษาตามข๎อ  28.1.1 
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   28.5  นักศึกษาที่ได๎รับอนุญาตให๎ลาพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข๎าศึกษาต๎อง
ยื่นค าร๎องขอกลับเข๎าศึกษาตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดีกํอน
ก าหนดการลงทะเบียนไมํน๎อยกวํา  1  สัปดาห์ 
   28.6  การลาพักการศึกษาที่ไมํเป็นไปตามข๎อ  28.1.1  ถึงข๎อ  28.1.4  ให๎อยูํ
ในดุลพินิจของอธิการบดี 
   28.7  การลาพักการศึกษาในระหวํางภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณี
ดังตํอไปนี้ 
    28.7.1  ถ๎าวันที่ขอลาพักการศึกษาอยูํในระหวําง  2  สัปดาห์แรก  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาการศึกษาในภาคปกติ  และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร๎อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจะไมํปรากฏในระเบียน 
    28.7.2  ถ๎าวันที่ขอลาพักการศึกษา พ๎นก าหนด  2  สัปดาห์แรกนับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน 
ให๎บันทึกระดับคะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ข๎อ  29  การพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังตํอไปนี้ 
   29.1  ตาย 
   29.2  ลาออก 
   29.3  ขาดคุณสมบัติของการเข๎าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยข๎อหนึ่งข๎อใด ตาม
ข๎อ 14 
   29.4  ศึกษาครบถ๎วนตามหลักสูตร และได๎รับอนุมัติให๎ส าเร็จการศึกษา 
   29.5  คณบดีสั่งให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังตํอไปนี้ 
    29.5.1  ไมํสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข๎อ 
13 
    29.5.2  ไมํลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมํช าระคําธรรมเนียม
การศึกษา คําลงทะเบียนเรียน หรือคําบ ารุงการศึกษาในเวลาที่ก าหนด 
    29.5.3  ไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา 
    29.5.4  ไมํสามารถปฏิบัติได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในหมดที่  7 
   29.6  การพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  ข๎อ  30  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
   30.1  นักศึกษาที่ถูกถอนชื่ออกเนื่องจากไมํมาลงทะเบียน กลับเข๎าเป็น
นักศึกษาได๎หากมีเหตุสมควร ทั้งนี้ต๎องไมํพ๎นก าหนด  1 ปี 
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   30.2  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณบดี
และได๎รับอนุมัติจากอธิการบดี 
   30.3  นักศึกษาต๎องช าระคําธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คํา
บ ารุงและคําลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   30.4  นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาเชํนเดียวกับสภาพเดิมกํอนพ๎นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให๎เป็นไปตามข๎อ 
13 
  ข๎อ  31  การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให๎ยื่นค าร๎องตํอ
คณบดี ผํานอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได๎รับอนุมัติให๎ลาออก 
  ข๎อ  32  การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา 
  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแผนการศึกษา ในคณะเดียวกันได๎เมื่อได๎
ศึกษามาแล๎วไมํน๎อยกวํา  1  ภาคการศึกษา  ทั้งนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได๎รับอนุมัติจากคณบดี 
  ข๎อ  33  การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น 
   33.1  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนได๎ โดยได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได๎รับ
อนุมัติจากคณบดี โดยถือเกณฑ์  ดังนี้ 
    33.1.1  รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด มิได๎เปิดสอนในมหาวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น 
    33.1.2  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาอ่ืนเปิดสอน ต๎องมี
เนื้อหาที่เทียบเคียงกันได๎ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมํน๎อยกวําสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
    33.1.3  รายวิชาที่ เป็นประโยชน์ตํอการศึกษา หรือการท า
วิทยานิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา 
   33.2  ให๎น าหนํวยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตํางศึกษาอยูํ 
   33.3  นักศึกษาต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบคําลงทะเบียน และคําธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาอ่ืนที่นักศึกษาไปเรียนนั้นก าหนด 
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หมวดที่  7 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

  ข๎อ  34  การสอบรายวิชา เป็นการสอบเพ่ือวัดวํานักศึกษามีความรู๎ในวิชานั้นๆ ซึ่งอาจ
เป็นการสอบข๎อเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ต๎องประกาศถึงวิธีการสอบ และ
เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎าตั้งแตํต๎นภาคการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชาให๎คณบดีเป็นผู๎อนุมัติ 
  ข๎อ  35  การสอบประมวลผลความรู๎ (Comprehensive Examination) 
   35.1  การสอบประมวลผลความรู๎ ใช๎ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  
แผน  ข 
   35.2  การสอบประมวลผลความรู๎ ประกอบด๎วย การสอบข๎อเขียน และหรือ
การสอบปากเปลํา การสอบข๎อเขียน ให๎ด าเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพ่ือวัด
ความสามารถและศักยภาพในการน าหลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช๎ 
   35.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดสอบประมวลผล
ความรู๎อยํางน๎อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นค าร๎องขอสอบ 
   35.4  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลผลความรู๎ได๎ เมื่อสอบผํานรายวิชา
ครบถ๎วนตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร  โดยได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.00 
   35.5  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ ต๎องยื่นค าร๎องขอสอบผํานอาจารย์
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และช าระคําธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   35.6  ให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ประมวลผลความรู๎จ านวน  3-5  คน ตํอคณบดีเพ่ือพิจารณาแตํงตั้ง  โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเป็นผู๎รับผิดชอบในการด าเนินการสอบ และให๎รายงานผลการสอบตํอ
คณบดีโดยผํานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน  4  สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ  
   35.7  เมื่อนักศึกษาได๎รับอนุมัติให๎สอบในภาคการศึกษาใดๆ แล๎ว ถ๎าขาด
สอบโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ถือวําสอบไมํผํานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสอบ 
   35.8  ผู๎ที่สอบไมํผําน/ไมํเป็นที่พอใจมีสิทธิ์ขอสอบแก๎ตัวได๎อีก  1  ครั้ง 
ภายใน  1  ปี นับจากการสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข๎อ  36  การสอบภาษาตํางประเทศ 
   36.1  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ต๎องสอบผํานภาษาตํางประเทศ
อยํางน๎อย  1  ภาษา การสอบภาษาใดให๎อยูํในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของคณบดี 
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   36.2  วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาตํางประเทศ ให๎เป็นไปตามประกาศ
คณะ หรือมหาวิทยาลัย 
  ข๎อ  37  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
   37.1  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร๎อมส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก1   และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1  และแบบ  2  เพ่ือ
วัดวํานักศึกษามีความรู๎พ้ืนฐานและมีความพร๎อมในการท าวิทยานิพนธ์ และเพ่ือมีสิทธิ์เสนอเค๎าโครง
วิทยานิพนธ์ 
   37.2  ให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดสอบวัดคุณสมบัติ อยํางน๎อยภาค
การศึกษาละ  1  ครั้ ง  เมื่อมีนักศึกษายื่นค าร๎องขอสอบ  ทั้ งนี้  ให๎อยูํ ในดุล พินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
   37.3  การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด๎วยการสอบข๎อเขียนและการสอบปาก
เปลํา 
   37.4  ให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ จ านวน  3-5  คน ตํอคณบดีเพื่อพิจารณาตํางตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
สอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน  2  สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
   37.5  นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได๎รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวํามีความรู๎พ้ืนฐานพร๎อมที่จะสอบได๎ 
   37.6  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ ต๎องยื่นค าร๎องขอสอบผํานอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และช าระคําธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   37.7  เมื่อนักศึกษาได๎รับอนุมัติให๎สอบในภาคการศึกษาใดๆ แล๎ว ถ๎าขาด
สอบโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ถือวําสอบไมํผํานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ให๎อยูํในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสอบ 
   37.8  ผู๎ที่สอบครั้งแรกไมํผําน / ไมํเป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก๎ตัวได๎อีก  1  
ครั้ง ภายในเวลาไมํเร็วกวํา  30  วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผู๎ที่สอบครั้งที่สองไมํผําน / ไมํเป็นที่พอใจ 
ให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   37.9  นักศึกษาต๎องสอบวัดคุณสมบัติให๎ผําน โดยได๎ผลการประเมินระดับ
คะแนนเป็น  S ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตํางๆ ดังตํอไปนี้ โดยนับตั้งแตํภาคการศึกษาแรกที่เข๎า
ศึกษา มิฉะนั้นจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    37.9.1  หลักสูตรปริญญาโท  แบบ  ก1  ภายใน  3  ภาคการศึกษา
ปกต ิ
    37.9.2  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  1.1  ภายใน  4  ภาค
การศึกษาปกต ิ
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    37.9.3  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  1.2  ภายใน  4  ภาค
การศึกษาปกต ิ
    37.9.4  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  2.1  ภายใน  6  ภาค
การศึกษาปกต ิ
    37.9.5  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ  2.2  ภายใน  4  ภาค
การศึกษาปกต ิ
  ข๎อ  38  การประเมินผลการศึกษาจะต๎องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตํละภาค
การศึกษา โดยให๎ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คําระดับคะแนน และผล
การศึกษาเป็นดังนี้ 
   

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน                ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเลิศ                 ( Excellent ) 
B+ 3.5 ดีมาก                ( Very Good ) 
B 3.0 ดี                      ( Good ) 
C+ 2.5 คํอนข๎างดี         ( Fairly Good ) 
C 2.0 พอใช๎                ( Fair ) 
D+ 1.5 คํอนข๎างพอใช๎  ( Poor) 
D 1.0 อํอน                  ( Very Poor ) 
F 0 ตก                     ( Fail ) 
S - สอบผําน / เป็นท่ีพอใจ              ( Satisfactory ) 
U - สอบไมํผําน / ไมํเป็นที่นําพอใจ   ( Unsatisfactory ) 
I - การวัดผลรายวิชายังไมํสมบูรณ์   ( Incomplete ) 
W - ขอถอนวิชาเรียนหลังก าหนด        ( Withdrawal ) 
AU - เข๎ารํวมฟังบรรยาย  

 
  ข๎อ  39  การประเมินผลการสอบประมวลผลความรู๎ การสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
ภาษาตํางประเทศ การสอบวิทยานิพนธ์ และการค๎นคว๎าอิสระ 
   39.1  การประเมินผลการสอบประมวลความรู๎  การสอบวัดคุณสมบัติ การ
สอบภาษาตํางประเทศ ให๎ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
    

ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
S สอบผําน / เป็นท่ีพอใจ            ( Satisfactory ) 
U สอบไมํผําน / ไมํเป็นที่พอใจ   ( Unsatisfactory ) 

 

   39.2  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ / การค๎นคว๎าอิสระให๎ผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนน  ดังนี้ 
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ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
P ผําน            ( Pass ) 
F ตก              ( Fail ) 

   

  ข๎อ  40  การค านวณหนํวยกิตสะสมและคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   40.1  การค านวณหนํวยกิตสะสมและคําระดับคะแนนเฉลี่ย ให๎กระท าเมื่อ
เสร็จสิ้นแตํละภาคการศึกษา 
   40.2  หนํวยกิตสะสม  คือ  จ านวนหนํวยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ทั้งหมดท่ีได๎รับคําระดับคะแนนตามข๎อ  38 
   40.3  คําระดับคะแนนเฉลี่ย มี  2  ประเภท  คือ  คําระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาค และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยให๎ท าดังนี้ 
    40.3.1  คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ค านวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิต กับคําระดับคะแนนของผล
การศึกษาแตํละรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาได๎รับเป็นตัวตั้ง หารด๎วยผลรวมของหนํวยกิต 
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 
    40.3.2  คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎ค านวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษาตั้งแตํเริ่มเข๎าศึกษาในมหาวิททยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท๎าย โดยเอาผลรวมของ
ผลคูณของหนํวยกิต กับคําระดับคะแนนของผลการศึกษาแตํละรายวิชาที่นักศึกษาได๎รับเป็นตัวตั้งหาร
ด๎วยหนํวยกิตสะสม 
  ข๎อ  41  สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซ้ า 
   41.1  นักศึกษาที่ได๎รับแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ต่ ากวํา  2.50  
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน  หรือได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา  2.50  จะพ๎น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

41.2  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาที่ได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแตํ  2.50  ขึ้นไป แตํต่ ากวํา  3.00  จะต๎องท าแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎ได๎  3.00  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้น จะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา  ดังนี้ 

41.2.1  สองภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

41.2.2  หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและ
นักศึกษาปริญญาเอก 

41.3  ในกรณีที่นักศึกษาได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตํ  2.50  ขี้นไป 
แตํต่ ากวํา  3.00  ให๎มีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นให๎นับทุกภาคการศึกษา 
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41.4  นักศึกษาที่ได๎รับระดับคะแนนรายวิชาต่ ากวํา C หรือได๎รับผลการ
ประเมินการศึกษาเป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต๎อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า 

41.5 นักศึกษาที่ได๎รับระดับคะแนนรายวิชาต่ ากวํา  C หรือได๎รับผลการ
ประเมินการศึกษาเป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนได๎ โดยได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

41.6  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล๎ว 
มิได๎ยกเว๎นการเรียนซ้ าตามความในข๎อ  41.4  หรือข๎อ  41.5 
  ข๎อ  42  การเทียบโอนหนํวยกิต ให๎เป็นไปตามประกาศวําด๎วยการเทียบโอนผลการ
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   42.1  เทียบโอนหนํวยกิตที่ได๎จากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  ในขณะที่
เป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น ที่ได๎ศึกษามาแล๎วไมํเกิน  5  ปีการศึกษา นับ
จากปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระท าได๎โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดี โดยแตํละรายวิชาที่ขอเทียบโอน ต๎องได๎แต๎มระดับคะแนนไมํต่ ากวํา 3.0 
   รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตํางมหาวิทยาลัย เทียบโอนได๎ไมํเกินหนึ่ง
ในสามของจ านวนหนํวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไมํนับรวมวิชา
วิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 
   42.2  รายวิชาที่เทียบโอนหนํวยกิต ให๎แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหนํวยกิต 
และระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไมํน ามาคิดแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ย 
   42.3  หนํวยกิตที่ได๎จากการเข๎ารํวมศึกษาขณะเป็นนักศึกษาพิเศษ ไมํ
สามารถเทียบโอนได๎ 
   
  ข๎อ  43  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอดวิทยานิพนธ์ 
/ ผลกงานการค๎นคว๎าอิสระของผู๎อื่น 
   43.1  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา ให๎เป็นไปตาม
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วยการสอบของนักศึกษา 

43.2  การลงโทษนักศึกษา ที่คัดลอกวิทยานิพนธ์ / ผลงานการค๎นคว๎าอิสระ
ของผู๎อ่ืน หรือให๎ผู๎อ่ืนจัดท าให๎เป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการสอบ ในการเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแตํงตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแกํกรณีดังตํอไปนี้ 

 43.2.1  กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมํส าเร็จการศึกษา ให๎ถือ
วํา เป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดให๎พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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 43.2.2  กรณีที่ตรวจสอบพบ เมื่อได๎มีการอนุมัติปริญญาไปแล๎ว ให๎
เสนอตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญา 

 
หมวดที่  8 

การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

  ข๎อ  44  วิทยานิพนธ์  หมายถึง  เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได๎จากการศึกษา
ค๎นคว๎าวิจัย หรือส ารวจ อันเป็นสํวนหนึ่งของงานที่ผู๎ศึกษาต๎องท าเพํอสิทธิในการรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดไว๎ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
ต๎องท าวิทยานิพนธ์ 
  ข๎อ  45  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต๎องมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
   45.1  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1  
คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมได๎อีก  1  คน 
   45.2  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให๎มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1  
คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมได๎อีกไมํเกิน  2  คน 
   45.3  กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ 
ให๎มีอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารํวมอยํางน๎อย  1  คน 
  ข๎อ  46  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแตํงตั้งขึ้น 
เพ่ือท าการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ มีจ านวนและองค์ประกอบดังนี้ 
   46.1  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให๎มีคณะกรรมการสอบ จ านวนไมํเกิน  
4  คน แตํไมํต่ ากวํา  3  คน ประกอบด๎วย อาจารย์ประจ า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กันอยํางน๎อย   1  คน เพ่ือท าหน๎าที่เป็น
กรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต๎องไมํเป็นประธานกรรมการสอบ 
   46.2  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให๎มีคณะกรรมการสอบ จ านวน  5  คน 
ประกอบด๎วย อาจารย์ประจ า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันอยํางน๎อย  1  คน เพ่ือท าหน๎าที่เป็นกรรมการสอบในนามผู๎แทนคณะ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต๎องไมํเป็นประธานกรรมการสอบ 
  ข๎อ  47  การเสนอหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ 
  นักศึกษาจะเสนอหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ได๎ ต๎องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไมํ
น๎อยกวํา  3  หนํวยกิต ในภาคการศึกษานั้น และด าเนินการ  ดังนี้ 
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   47.1  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ต๎องสอบ
วัดคุณสมบัติผําน / เป็นที่พอใจแล๎ว 
   47.2  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก2  ต๎องศึกษารายวิชาตาม
แผนการเรียนมาแล๎วไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต และต๎องได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา  3.00 
   47.3  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต๎องสอบวัดคุณสมบัติผําน / เป็นที่
พอใจแล๎ว และต๎องสอบผํานภาษาตํางประเทศตามประกาศคณะ 
   47.4  การพิจารณาหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ ให๎เป็นไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
   47.5  หัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติ ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล๎วจึงเสนอตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
และให๎น าผลการพิจารณาเสนอตํอบัณฑิตวิทยาลัย 
   47.6  การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได๎รับ
อนุมัติแล๎ว หากเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข๎อวิทยานิพนธ์ หรือสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให๎การ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผํานมาทั้งหมด เป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต๎องลงทะเบียนและ
ยื่นขออนุมัติหัวข๎อแลเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ใหมํ โดยให๎นับเวลาจากวันที่ได๎รับอนุมัติหัวห๎อและเค๎าโครง
วิทยานิพนธ์ครั้งสุดท๎าย 
  ข๎อ  48  การสอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบความก๎าวหน๎า
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ 
  นักศึกษาปริญญาเอกสอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบความก๎าวหน๎า
วิทยานิพนธ์ 
   48.1  นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องพร๎อมหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ โดยยํอ
ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด จ านวน  5  ชุด ตํอคณะ กํอนวันสอบเป็นเวลาอยํางน๎อย  5  วัน
ท าการ และเม่ือได๎รับอนุมัติให๎มีการสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให๎ทราบโดยทั่วกัน 
   48.2  การสอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ ต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับตั้งแตํวันที่ยื่นค าร๎องขอสอบวิทยานิพนธ์ และได๎ รับอนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครง
วิทยานิพนธ์ที่เสนอ มิฉะนั้นจะต๎องเสนอหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ใหมํ 
   48.3  ให๎ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบหัวข๎อและ
เค๎าโครงวิทยานิพนธ์ไปยังคณะหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถ๎าผลการสอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์
ผําน คณะจะประกาศอนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ให๎ทราบทั่วกัน แตํถ๎าต๎องมีการปรับปรุง
แก๎ไขให๎นักศึกษาด าเนินการแก๎ไขแล๎วเสนอผํานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอตํอคณะภายใน  
30 วัน นับตั้งแตํวันสอบ 
   48.4  การสอบความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ทราบ
ความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา อันจะสํงผลให๎นักศึกษาประสบ



104 
 

 

 

ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์มากขึ้น นักศึกษาต๎องสอบความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ โดย
คณะกรรมการสอบวิยานิพนธ์นักศึกษาจะขอสอบความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ได๎ต๎องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหนํวยกิตวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนั้น 
   48.5  ให๎ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบความก๎าวหน๎า
วิทยานิพนธ์ไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
   48.6  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต๎องแจ๎งผลการประเมินความก๎าวหน๎า
ในการท าวิทยานิพนธ์ไปยังคณะ กํอนวันอนุมัติการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
  ข๎อ  49  การสอบวิทยานิพนธ์ 
   49.1  นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได๎ เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์
เสร็จเรียบร๎อยแล๎วและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให๎สอบและเป็นไปตามข๎อก าหนด  ดังนี้ 
    49.1.1  ได๎รับอนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์แล๎ว ไมํน๎อยกวํา   
120  วัน 
    49.1.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตรงตามข๎อก าหนดในหลักสูตร 
    49.1.3  ได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให๎
ขอสอบวิทยานิพนธ์ได๎ 
   49.2  การยื่นค าร๎องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
    49.2.1  หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษายื่นค าร๎องกํอนวันสอบเป็น
เวลาไมํน๎อยกวํา  15  วันท าการ 
    49.2.2  หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษายื่นค าร๎องกํอนวันสอบ เป็น
เวลาไมํน๎อยกวํา  30  วันท าการ 
    49.2.3  ยื่นค าร๎องขอสอบ พร๎อมส าเนาบทคัดยํอตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  จ านวน  5  ชุด พร๎อมทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับสอบ จ านวนเทํากับกรรมการสอบ 
เพ่ือคณะจะได๎ด าเนินการจัดสํงให๎กรรมการสอบ และอีก  1  เลํม เพ่ือให๎คณะตรวจรูปแบบ นักศึกษา
ต๎องแก๎ไขรูปแบบให๎ถูกต๎องตามที่คณะได๎ตรวจสอบและเสนอแนะ 
    49.2.4  เมื่อได๎รับอนุมัติให๎สอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศ
ก าหนดวันเวลา และสถานที่สอบให๎ทราบโดยทั่วกัน ลํวงหน๎ากํอนสอบ  7  วัน 
   49.3  การสอบวิทยานิพนธ์ ให๎เป็นการสอบแบบปากเปลําอยํางเปิดเผย 
นักศึกษาและผู๎สนใจอ่ืนๆ สามารถเข๎ารํวมรับฟังได๎ตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะ
ก าหนดในค าสั่งแตํงตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยผู๎เข๎ารํวมรับฟังไมํมีสิทธิ์ในการสอบถามเว๎น
แตํได๎รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
   49.4  ในการสอบจะต๎องมีคณะกรรมการสอบ  ดังนี้ 
    49.4.1  ระดับปริญญาโท ให๎ถือตามเกณฑ์ ในข๎อ  46.1 
    49.4.2  ระดับปริญญาเอก ให๎ถือตามเกณฑ์ ในข๎อ  46.2 
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  ข๎อ  50  การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
   50.1  เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให๎คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร๎อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้ 
    50.1.1  “ผําน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
และตอบข๎อซักถามได๎เป็นที่นําพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไมํต๎องมีการแก๎ไขหรือเพ่ิมเติม
สาระส าคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สํงคณะได๎ทันที 
    50.1.2  “ผํานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมํสามารถ
แสดงผลกงานวิทยานิพนธ์ หรือตอบข๎อซักถามให๎เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได๎
อยํางสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พิจารณาเห็นสมควรให๎แก๎ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ 
และ / หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไว๎เป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ให๎คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก าหนดระยะเวลาที่นักศึกษา จะต๎องด าเนินการแก๎ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทต๎องไมํเกิน  60  วัน และในระดับดุษฎีบัณฑิตต๎องไมํเกิน  90  
วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    50.1.3  “ไมํผําน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมํสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์ให๎เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ / หรือไมํสามารถตอบข๎อซักถาม
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได๎ ซึ่งแสดงวํานักศึกษาผู๎นั้นไมํมีความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ถึงสาระ
ของวิทยานิพนธ์ที่ตนได๎ท าสอบวิทยานิพนธ์ได๎ ซึ่งแสดงวํานักศึกษาผู๎นั้นไมํมีผู๎นั้นไมํมีความเข๎าใจอยําง
ถํองแท๎ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได๎ท า 
    กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมํผําน ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องขอสอบ
ใหมํได๎อีก  1  ครั้ง 
   50.2  กรณีนักศึกษาไมํสามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ ไมํวําจะเป็นกรณีสอบ “ผํานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมํผําน” ผลกการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต๎องด าเนินการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดท าวิทยานิพนธ์ ภายใต๎หัวข๎อใหมํ พร๎อมทั้งเริ่มขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ใหมํทั้งหมด 
   50.3  ให๎ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน  1  สัปดาห์นับจากวันสอบ 
  ข๎อ  51  การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
   51.1  ภาษาท่ีใช๎ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
ในกรณีที่ไมํได๎ก าหนดไว๎ในหลักสูตรให๎นักศึกษาแจ๎งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษ ผํานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
   51.2  รูปแบบการจัดท ารูปเลํมให๎เป็นไปตามคูํมือการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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  ข๎อ  52  นักศึกษาต๎องสํงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ครบถ๎วนทุกคน จ านวน  5  เลํม พร๎อมด๎วยแผํนบันทึกข๎อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดยํอตาม
แบบที่ก าหนดให๎บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจ าภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข๎อผูกพัน
ต๎องมอบวิทยานิพนธ์ให๎แกํหนํวยงานใด ให๎นักศึกษาจัดสํงไปยังหนํวยงานนั้นด๎วย 
  ข๎อ  53  การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
  ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมํได๎รับเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูล
วิทยานิพนธ์ครบถ๎วนภายในก าหนดเวลา  60  วัน ส าหรับปริญญาโท และ  90  วันส าหรับปริญญาเอก 
หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผําน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบียนผํานมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน  U หากนักศึกษายังต๎องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษา
ต๎องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหมํทั้งหมด 
  ข๎อ  54  ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล๎ว แตํยังไมํสํงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตํอ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันอนุมัติผลประจ าภาคการศึกษา ให๎ถือวํานักศึกษาผู๎นั้นยังไมํส าเร็ จการศึกษา 
นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้ต๎องไมํขัดแย๎งกับระยะเวลาในข๎อ  53 
  ข๎อ  55  วิทยานิพนธ์ที่ได๎รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวําเป็นวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และให๎นับเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ สามารถน าไปเผยแพรํในเชิงวิชาการได๎ แตํการน า
เนื้อหา หรือผลการศึกษาไปใช๎เพ่ือประโยชน์อ่ืน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์ ได๎รับทุนวิจัยที่มีข๎อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได๎รับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให๎ด าเนินการตามข๎อผูกพันนั้นๆ 
 

หมวดที่ 9 
การท าและการสอบการค้นคว้าอิสระ 

 

ข๎อ  56  การค๎นคว๎าอิสระ เป็นการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา ภายใต๎การก ากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การค๎นคว๎าอิสระอาจจะท าในรูปของวิจัย การประยุกต์ทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ 
หรือการสร๎างผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระเห็นสมควร 

ข๎อ  57  อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ ประกอบด๎วยอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
จ านวน 1 หรือ 2 คน ที่คณะแตํงตั้งข้ึนเพื่อท าหน๎าที่แนะน าและควบคุมการท าการค๎นคว๎าอิสระ 

ข๎อ  58  คณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตํงตั้ง
ขึ้นเพ่ือท าการสอบการค๎นคว๎าอิสระ จ านวนไมํเกิน 4 คน แตํไมํต่ ากวํา 3 คนประกอบด๎วย อาจารย์
ประจ า อาจารย์ที่ปรึกษาค๎นคว๎าอิสระ ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่
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สัมพันธ์กันอยํางน๎อย 1 คน เพ่ือท าหน๎าที่เป็นกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ 
ต๎องไมํเป็นประธานกรรมการสอบ 

ข๎อ  59  การเสนอหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ 
นักศึกษาจะเสนอหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระได๎ ต๎องลงทะเบียนการค๎นคว๎า

อิสระในภาคการศึกษานั้นและด าเนินการ ดังนี้ 
  59.1  ต๎องศึกษารายวิชามาแล๎วไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต และต๎องมีคําระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.00 
  59.2  การพิจารณาหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เป็นไปตาม

ขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
  59.3  หัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระท่ีจะเสนอขออนุมัติต๎องได๎รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล๎วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และให๎น าผล
การพิจารณาเสนอตํอบัณฑิตวิทยาลัย 

  59.4  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระที่
ได๎รับอนุมัติแล๎วหากเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข๎อ และเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระหรือสาระส าคัญของ
หัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ ให๎การประเมินผลการค๎นคว๎าอิสระที่ลงทะเบียนผํานมาทั้งหมดเป็น
ระดับคะแนน U นักศึกษาต๎องลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระใหมํ โดย
ให๎นับเวลาจากวันที่ได๎รับอนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ ครั้งสุดท๎าย 

ข๎อ  60  การสอบหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ 
  60.1  การสอบหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระต๎องด าเนินการให๎แล๎ว

เสร็จภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ยื่นค าร๎องขอสอบหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ และได๎รับอนุมัติ
หัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นต๎องด าเนินการเสนอหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎า
อิสระใหมํ 

  60.2  ให๎ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวข๎อและเค๎า
โครงการค๎นคว๎าอิสระตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถ๎าผลการสอบผําน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการอนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระ แตํถ๎าต๎องมีการ
ปรับปรุงแก๎ไขให๎นักศึกษาด าเนินการแก๎ไขแล๎วเสนอตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผํานอาจารย์ที่
ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระภายใน 30 วันนับตั้งแตํวันสอบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎วให๎คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแจ๎งบัณฑิตวิทยาลัยโดยผํานคณะ 

ข๎อ  61  การเรียบเรียงการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เป็นไปตามคูํมือการจัดท ารายงานการ
ค๎นคว๎าอิสระของมหาวิทยาลัย 

ข๎อ  62  การสอบการค๎นคว๎าอิสระ 
  62.1  นักศึกษามีสิทธิ์ ขอสอบการค๎นคว๎ า อิสระได๎   เมื่ อนักศึกษา

ท าการค๎นคว๎าอิสระเรียบร๎อยแล๎วและเป็นไปตามข๎อก าหนดดังนี้ 
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    62.1.1  ได๎รับอนุมัติหัวข๎อและเค๎าโครงการค๎นคว๎าอิสระแล๎วไมํน๎อย
กวํา 30 วัน 
    62.1.2  มีคุณสมบัติครบตรงตามข๎อก าหนดในหลักสูตร 
    62.1.3  ได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ
ให๎ขอสอบการค๎นคว๎าอิสระได๎ 
   62.2  การยื่นค าร๎องขอสอบการค๎นคว๎าอิสระ นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขอสอบ
กํอนวันสอบเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 10 วันท าการ พร๎อมส าเนาบทคัดยํอตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จ านวน 3 ชุด เมื่อได๎รับอนุมัติให๎มีการสอบ คณะจะประกาศก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
ให๎ทราบโดยทั่วกันลํวงหน๎ากํอนสอบ 7 วัน 
   62.3  การสอบการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เป็นการสอบแบบปากเปลําอยํางเปิดเผย 
ซึ่งนักศึกษาและผู๎สนใจอ่ืน ๆ สามารถเข๎ารํวมรับฟังได๎ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะ
ก าหนดในค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ โดยผู๎เข๎ารํวมรับฟังไมํมีสิทธิ์ในการสอบถาม
เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
  ข๎อ  63  การตัดสินผลการสอบการค๎นคว๎าอิสระ 
   63.1  เมื่อการสอบการค๎นคว๎าอิสระเสร็จสิ้น ให๎คณะกรรมการสอบการ
ค๎นคว๎าอิสระอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร๎อมตัดสินการสอบการค๎นคว๎าอิสระตามเกณฑ์
ดังนี้ 
    63.1.1  “ผําน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค๎นคว๎า
อิสระและตอบข๎อซักถามได๎เป็นที่นําพอใจของคณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ ไมํต๎องมีการแก๎ไข
หรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเลํมการค๎นคว๎าอิสระฉบับสมบูรณ์สํงคณะได๎ 
    63.1.2  “ผํานโดยมีเงื่อนไข”   หมายถึง การที่นักศึกษายังไมํ
สามารถแสดงผลงานการค๎นคว๎าอิสระ หรือตอบข๎อซักถามให๎เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการ
ค๎นคว๎าอิสระ ได๎อยํางสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ พิจารณาเห็นสมควรให๎แก๎ไขหรือ
เพ่ิมเติมสาระส าคัญ   และ / หรือเรียบเรียงการค๎นคว๎าอิสระ ตามที่คณะกรรมการสอบการค๎นคว๎า
อิสระ เสนอแนะไว๎เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ให๎คณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระก าหนดระยะเวลาที่
นักศึกษาจะต๎องด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงการค๎นคว๎าอิสระต๎องไมํเกิน 45 วันนับจากวันสอบการค๎นคว๎า
อิสระ 
    63.1.3  “ไมํผําน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมํสามารถแสดงผลงาน
การค๎นคว๎าอิสระ ให๎เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระและ/หรือไมํสามารถตอบข๎อ
ซักถามของคณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระได๎ ซึ่งแสดงวํานักศึกษาผู๎นั้นไมํมีความเข๎าใจอยํางถํอง
แท๎ถึงสาระของการค๎นคว๎าอิสระท่ีตนได๎ท า 
  กรณีท่ีนักศึกษาสอบครั้งแรกไมํผําน ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องขอสอบใหมํได๎อีก 1 ครั้ง 
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   63.2  กรณีที่นักศึกษาไมํปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการค๎นคว๎าอิสระ
ของคณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ ไมํวําจะเป็นการสอบ “ผํานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมํผําน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต๎องด าเนินการ
ลงทะเบียนการค๎นคว๎าอิสระและจัดท าการค๎นคว๎าอิสระภายใต๎หัวข๎อใหมํ พร๎อมทั้งเริ่มต๎นขั้นตอนการ
ท าการค๎นคว๎าอิสระใหมํทั้งหมด 
   63.3  ให๎ประธานการสอบการค๎นคว๎าอิสระรายงานผลการสอบไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรผํานคณะ และบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันสอบ 
  ข๎อ  64  นักศึกษาต๎องสํงผลงานการค๎นคว๎า อิสระฉบับสมบูรณ์ ที่มีลายชื่อ
คณะกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระครบถ๎วนทุกคนจ านวน 3 เลํมพร๎อมด๎วยแผํนบันทึกข๎อมูลการ
ค๎นคว๎าอิสระ และบทคัดยํอตามรูปแบบที่ก าหนดให๎บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจ าภาค
การศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข๎อผูกพันต๎องมอบรายงานการค๎นคว๎าอิสระให๎แกํหนํวยงานใด ให๎
นักศึกษาจัดสํงไปยังหนํวยงานนั้นด๎วย 
  ข๎อ  65  การยกเลิกผลการสอบการค๎นคว๎าอิสระ 
  ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมํได๎รับเลํมผลงานการค๎นคว๎าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร๎อมแผํน
บันทึกข๎อมูลการค๎นคว๎าอิสระครบถ๎วนภายในก าหนดเวลา 60 วันหลังจากวันสอบการค๎นคว๎าอิสระผําน 
บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการค๎นคว๎าอิสระที่ลงทะเบียนผํานมาทั้งหมดเป็น
ระดับคะแนน U หากนักศึกษายังต๎องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต๎องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอน
การท าการค๎นคว๎าอิสระใหมํท้ังหมด 
  ข๎อ  66  นักศึกษาที่สอบการค๎นคว๎าอิสระแล๎ว แตํยังไมํสํงการค๎นคว๎าอิสระ ฉบับ
สมบูรณ์ตํอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจ าภาคการศึกษา ให๎ถือวํานักศึกษาผู๎นั้นยังไมํส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ต๎องไมํขัดแย๎งกับระยะเวลา
ใน ข๎อ 65 
  ข๎อ  67  การค๎นคว๎าอิสระที่ได๎รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแล๎ว จึงจะถือวําเป็นการ
ค๎นคว๎าอิสระฉบับสมบูรณ์และให๎นับเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลงานการค๎นคว๎าอิสระเป็นของคณะ นักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระเรื่องนั้น ๆ สามารถน าไปเผยแพรํในเชิงวิชาการได๎ แตํการน าเนื้อหาหรือผล
การศึกษาไปใช๎เพ่ือประโยชน์อ่ืนให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่การ
ท าการค๎นคว๎าอิสระได๎รับทุนวิจัยที่มีข๎อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได๎รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยให๎ด าเนินการตามข๎อผูกพันนั้น ๆ  
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หมวดที่ 10 
การส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

ข๎อ  68  การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได๎ ต๎องมีคุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขครบถ๎วน ดังนี้ 
   68.1  ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และสอบผํานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   68.2  สอบผํานความรู๎ภาษาตํางประเทศตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดใน ข๎อ 36  
   68.3  มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่ก าหนด ตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ดังนี้ 
    1)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต๎อง
เรียนครบตามจ านวนหนํวยกิตที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร และต๎องได๎รับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา 
    2)  ปริญญาโท 
          -  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผําน การสอบปาก
เปลําขั้นสุดท๎าย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรือ
อยํางน๎อยด าเนินให๎ผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหรือเสนอตํอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
          -  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต๎องได๎รับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ าหวํา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทํา พร๎อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผําน การสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงาน
ได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตํอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 
           -  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต๎องได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเทํา และสอบผําน
การสอบประมวลความรู๎ (Comprehensive Examination) ด๎วยข๎อเขียนและหรือปากเปลําใน
สาขาวิชานั้น ต๎องสอบการค๎นคว๎าอิสระผําน/เป็นที่พอใจ 
    3)  ปริญญาเอก 
           -  แบบ 1 สอบผํานภาษาตํางประเทศอยํางน๎อย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผํานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
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Examination) เพ่ือเป็นผู๎มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลํา
ขั้นสุดท๎าย โดยคณะกรรมการซึ่งจะต๎องประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวนหนึ่งของ 
ผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์  หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎มีผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานได๎รับ
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารํวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กํอนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
           -  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต๎องได๎ระดับคะแนนเฉลี่ย ไมํต่ ากวํา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ หรือเทียบเทํา สอบผําน
ภาษาตํางประเทศอยํางน๎อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผํานการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู๎มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต๎องประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อย
ด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารหรือสํงพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรํวมกลั่นกรอง (Peer Review) กํอนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น 
   68.4  สํงรูปเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ / การค๎นคว๎าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่
จัดพิมพ์ตามข๎อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูลตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
   68.5  กรณีเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยไมํนับ             
หนํวยกิตต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
   68.6 ระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนดในข๎อ 13 
   68.7  การปฏิบัติตามข๎อก าหนดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว๎ในหลักสูตร 
  ข๎อ  69  การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา 
  นักศึกษาที่จะได๎รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตํอ
สภามหาวิทยาลัยต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 69.1   เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาตามข๎อ 68 
 69.2  ปฏิบัติตามข๎อก าหนดตําง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถ๎วน 
 69.3  ช าระหนี้สินทั้ งหมดที่มีตํอมหาวิทยาลัย หรือองค์กรใด ๆ ใน

มหาวิทยาลัย 
 69.4  เป็นผู๎ไมํอยูํระหวํางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือระหวํางการ

พิจารณาความผิด 
   69.5  มีความประพฤติเหมาะสม 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2549 
   
 
 
             (คุณหญิงกษมา   วรวรรณ  ณ  อยุธยา) 
             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร สมรรถนะ 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
อาชีพ ชั้นป ี สมรรถนะหลัก รายวิชา กระบวนการเรยีนการสอน/วิธีสอน วิธีการวัดสมรรถนะ 

1. อาจารย์ในหนํวยงานของ
รัฐและเอกชน 
2. นักวิจัย ในหนํวยงานของ
รัฐและเอกชน   
3. นักโภชนากรใน
โรงพยาบาล  
4. นักออกแบบระบบการ
ผลิตงานคหกรรมศาสตร์   
5. ผู๎บริหารในสถาน
ประกอบการ 
6. เจ๎าของกิจการ 

ปีที่ 1 1. สามารถบูรณาการความร๎ูทางสาขาวิชา     
คหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เกิดผลประโยชน์สูงสุดตํอสังคม 
ชุมชน และประเทศ 

1.1 วิทยาการครอบครัวและผู๎บริโภค 
1.2 เทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร์ 
1.3 เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจ 
คหกรรรมศาสตร์   
1.4 วิชาเลอืก (1) 

การบรรยาย ประเมินโดยใช๎ข๎อสอบภาคทฤษฎี 
การน าเสนอผลงาน และการ
ยกตัวอยํางกรณีศึกษา 

2. สามารถเลือกใช๎เคร่ืองมือในการคัดกรองข๎อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช๎
ในการศึกษาค๎นคว๎าปัญหา  มีกระบวนการคิดและ
วางแผนอยํางเป็นระบบ และเสนอแนวทางการ
แก๎ไขปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  

2.1 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
 

การบรรยาย ประเมินโดยใช๎ข๎อสอบภาคทฤษฎี 
การน าเสนอผลงาน และการ
ยกตัวอยํางกรณีศึกษา 

3. สามารถวินิจฉัย ปัญหา คุณธรรม จริยธรรมได๎
อยํางผู๎ร๎ูด๎วยความยุติธรรมและชัดเจน 

3.1 จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ การบรรยายและปฏิบัติการ ประเมินโดยใช๎ข๎อสอบภาคทฤษฎี 
การน าเสนอผลงาน และการ
ด าเนินโครงการ 

4. มีความร๎ู ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในเน้ือหา
สาระหลัก  ทั้งวิชาชีพพื้นฐานและทฤษฎีที่ส าคัญ
ของ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

4.1 สัมมนา 
 

การบรรยายและการฝึกปฏิบัต ิ ประเมินโดยใช๎ข๎อสอบภาคทฤษฎี 
การน าเสนอผลงาน  

ปีที่ 2 1. สามารถสืบค๎น ตีความ และใช๎ความร๎ู  เพื่อ
แก๎ไขปัญหาหรือจัดการกับบริบทใหมํทางวิชาการ 
และวิชาชีพด๎านคหกรรมศาสตร์ 

1.1 วิชาเลอืก (2)  
1.2 วิชาเลอืก (3) 

การบรรยาย ประเมินโดยใช๎ข๎อสอบภาคทฤษฎ ี
การศึกษาค๎นคว๎าดว๎ยตนเอง  

2. สามารถวางแผนวิทยานิพนธ์อยํางเป็นระบบ
ก าหนดกรอบแนวความคิด วิธีการด าเนินงานในการ
ท าวิจัย วิเคราะห์และแปลผลการวิจัยได๎ด๎วยตนเอง 

2.1 วิทยานพินธ ์ การศึกษาค๎นคว๎าดว๎ยตนเอง การน าเสนอบทความทางวิชาการ 

 


