มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
Bachelor of Home Economics Program in Home Economics Business
Administration
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร)
คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร)
Bachelor of Home Economics (Home Economics Business Administration)
B.H.E (Home Economics Business Administration)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 รับราชการ
8.2 เจาหนาที่เคหกิจเกษตร
8.3 พัฒนากร
8.4 นักธุรกิจงานดอกไม
8.5 นักธุรกิจงานประดิษฐ
8.6 นักออกแบบผลิตภัณฑงานประดิษฐ
8.7 นักวิจัย นักวิชาการ วิทยากร
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวสุกัญญา จันทกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ คศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม), 2550
เลขประจําตัวประชาชน X XXXXX XXXX XXX
2. นางอภิรัติ โสฬศ ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ คศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม), 2550
เลขประจําตัวประชาชน X XXXXX XXXX XXX
3. นางปยะธิดา สีหะวัฒนกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2543
เลขประจําตัวประชาชน X XXXXX XXXX XXX
4. นางสาวพเยาว ดีใจ ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2545
เลขประจําตัวประชาชน X XXXXX XXXX XXX
5. นางสาวดรุณี โอวจริยาพิทักษ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2545
เลขประจําตัวประชาชน X XXXXX XXXX XXX
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กระแสโลกาภิ วั ต น ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอย า งรวดเร็ ว และสลั บ ซั บ ซ อ นทํ า ให ก ารวางแผน
หลั ก สู ตรต องมีความรอบคอบเพื่อพั ฒนาประเทศที่เ หมาะสม การวางแผนพัฒ นาหลัก สูตรจํา เปน ตอง
พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร เพื่อสามารถพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คุณธรรมนําความรูที่ทันสมัย สรางโอกาสการเรียนรู คูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ผลิตผลงาน
เชิงเศรษฐกิจสรางสรรคสอดคลองกับภูมิปญญาและใชทรัพยากรอยางคุมคา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตอ
ยอดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในการวางแผนหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จะตองพิจารณาแนว
ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งของระบบต า งๆ
ภายในประเทศ ใหมีศักยภาพสามารถแขงขันและสรางฐานความรูเพื่อเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ และมีการวางแผนหลักสูตรเพื่อการสรางความพรอมในการประกอบอาชีพทั้งดานรางกาย สติปญญา
คุณธรรม จริยธรรม ใหผูที่จบการศึกษาตามหลักสูตรมีความสามารถในการแกปญหา และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญตอการวางแผนหลักสูตร โดย
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรอบรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานคหกรรมศาสตร สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุ ณ ภาพ เสถี ย รภาพและเป น ธรรม สิ่ ง แวดล อมมี คุณ ภาพและสง เสริ มทรั พ ยากรธรรมชาติที่ยั่ งยื น เป น
หลักสูตรที่ใหความรูแกคนสูสังคมไทยและมีการถายทอดภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เพื่อเปนภูมิคุมกัน มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และอยู
รวมกันอยางสงบสุขอยางยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
12.1.3 หลักสูตรตองมีแนวทางใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของสถานประกอบการ
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และสังคม
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะ
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มี
ภูมิปญญาทองถิ่น แกไขปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดวยพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลพรอมเขาสูอาชีพโดยการจัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาค
บริการ และชุมชน ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ตอบสนองต อ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนเฉพาะสาขา และสรางบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hand -on) ทําใหลดคาใชจายของสถานประกอบการ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันใน
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก รหัสวิชา 07-611-102 ชื่อวิชาหลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร และรหัสวิชา
07-611-104 ชื่อวิชาหลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตรทุกสาขาวิชาในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงบูรณาการองคความรูทางคหกรรมศาสตรดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูการเปนนักปฏิบัติ
นักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจเพื่อพัฒนางานคหกรรมศาสตรสูสากล เนนจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อความ
เปนอัตลักษณทางคหกรรมศาสตร
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผูมีความรูความชํานาญดานการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร มีทักษะใน
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถบูรณาการองคความรู วิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตรใหกาวหนา สามารถปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจทางคหกรรมศาสตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางคหกรรมศาสตรในการอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีอันดีงาม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
กับความตองการของธุรกิจ
ความตองการของ
คหกรรมศาสตรและการ
ผูประกอบการดานการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
 สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการให
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
มีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
ความรู มาปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร โดยการ
เทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาแรกเขามีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งมีพื้นฐานทางดาน
ทักษะปฏิบัติทางคหกรรมศาสตรไมเทากัน
(2) นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดใหมีเรียนพื้นฐานทางดานทักษะปฏิบัติทางคหกรรมศาสตร เชน พื้นฐานการจัดดอกไม พื้นฐาน
งานใบตอง พื้นฐานงานแกะสลัก เปนตน กอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
(2) จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาปกติ
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2

-

35

ชั้นปที่ 3

-

ชั้นปที่ 4

-

รวม

35

70

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

2560
35

35

35

35

35

35

35

35

35

105

140

140

-

35

35

2.5.2 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเทียบโอน
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 3

2556
25

2557
25

2558
25

2559
25

2560
25

ชั้นปที่ 4

-

25

25

25

25

รวม

25

50

50

50

50

คาดวาจะจบการศึกษา

-

25

25

25

25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)

คาบํารุงการศึกษา

2556
550,000.-

ปงบประมาณ
2557
2558
2559
1,100,000.- 1,450,000.- 1,800,000.-

2560
1,800,000.-

คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

397,500.947,500.-

834,500.1,934,500.-

1,252,500.3,052,500.-

รายละเอียดรายรับ

1,051,500
2,501,500

1,252,500.3,052,500.-
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน + สิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

8,105,100.945,945.-

8,510,355.993,242.-

8,935,873.1,042,904.-

9,382,666.1,095,050.-

9,382,666.1,095,050.-

1,374,052.-

1,374,052.-

1,374,052.-

1,374,052.-

1,374,052.-

2559

2560

10,425,097.- 10,877,649.- 11,352,829.- 11,851,768.- 11,851,768.3,362,710.-

4,055,845.-

4,258,638.-

4,471,570.-

4,471,570.-

3,362,710.-

4,055,845.-

4,258,638.-

4,471,570.-

4,471,570.-

13,787,807.- 14,933,494.- 15,611,467.- 16,323,338.- 16,323,338.60
120
155
190
190

76,900.76,900.* หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษา 76,900.-บาทตลอดหลักสูตร

76,900.-

76,900.-

76,900.-

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
16 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
66 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ ( 07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 6 = สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ 3 = สังคมศาสตร
4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )

- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

01-006-101 นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 16 หนวยกิต ประกอบดวย
07- 111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม (Principles of Textiles and Clothing)
07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ (Principles of Cookery and Nutrition)
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business Operation)

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

07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร (Principles of Home Economics Profession)
07-611-104 หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร(Principles of Art in Home Economics)
07- 011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

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

07-612-101
07-612-102
07-612-105
07-612-106
07-612-107
07-612-108
07-612-109
07-612-206
07-612-207

 กลุมวิชาชีพบังคับ 66 หนวยกิต ประกอบดวย
การจัดการทรัพยากรครอบครัว (Family Resources Management)
การจัดดอกไม (Flower Arrangement)
การควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร
(Quality Control in Home Economics)
ศิลปประดิษฐ (Art and Craft)
การรอยมาลัย (Garland Weaving)
เศรษฐศาสตรสําหรับนักคหกรรมศาสตร (Economics for Home Economists)
ผลิตภัณฑงานใบตอง (Banana Leaf Craft Products)
การจัดการงานอาชีพคหกรรมศาสตร
(Home Economics Profession Management)
หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร
(Principles of Marketing for Home Economics)

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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07-612-208 คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร (Computer for Home Economics)
07-612-209 หลักการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร
(Principles of Home Economics Business Administration)
07-612-210 การแกะสลักเชิงธุรกิจ (Commercial Carving)
07-612-211 ดอกไมประดิษฐ 1 (Artificial Flowers 1)
07-612-212 การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร
(Accounting for Home Economics Business)
07-612-311 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ (Personality Development for Career)
07-612-313 การดําเนินธุรกิจขนาดยอมทางคหกรรมศาสตร
(Small Business Operation for Home Economics)
07-612-314 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร
(English for Home Economics Business)
07-612-315 พฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior)
07-612-316 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานคหกรรมศาสตร
(Electronic Commerce in Home Economics)
07-612-317 กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร (Law for Home Economics Business)
07-612-417 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
(Seminar for Home Economics Business Administration)
07-612-418 โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
(Special Project for Home Economics Business Administration)

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

 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
07-613-427 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Home Economics Business Administration)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
07-613-312 การฝกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(0-40-0)
(Practice for Home Economics Business Administration)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
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กลุม 1 ธุรกิจผลิตภัณฑงานประดิษฐ
07-613-214 การออกแบบงานประดิษฐจากวัสดุพื้นบาน (Local Product Design)
07-613-215 ผลิตภัณฑงานประดิษฐจากผา (Craft Products from Fabrics)
07-613-216 การออกแบบลวดลายและการใชสีในงานประดิษฐ
(Pattern Design and Color for Craft)
07-613-217 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐ
(Design and Development of Craft Products)
07-613-218 ผลิตภัณฑงานถัก (Knittting Product)
07-613-317 กระบวนการผลิตในธุรกิจงานประดิษฐ
(Manufacturing Process in Craft Products Business)
07-613-318 ศิลปประยุกต (Applied Art)
07-613-319 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบงานคหกรรมศาสตร
(Computer Graphics for Home Economics Design)
07-613-320 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑงานประดิษฐ (Craft Package Technology)
07-613-321 การพัฒนาผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึก
(Gift and Souvenir Product Development)
07-613-329 การจัดแสดงสินคาเพื่องานคหกรรมศาสตร
(Product Exhibition for Home Economics)
กลุม 2 ธุรกิจงานดอกไม
07-613-219 ธุรกิจงานดอกไม (Flower Business)
07-613-220 เครื่องหอมและของชํารวย (Scented Articles and Souvenirs)
07-613-221 การจัดดอกไมแบบไทย (Thai Flower Arrangement)
07-613-223 การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
(Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting)
07-613-319 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบงานคหกรรมศาสตร
(Computer Graphics for Home Economics Design)
07-613-322 การประยุกตงานดอกไม (Flower Works Application)
07-613-323 ดอกไมประดิษฐ 2 (Artificial Flowers 2)
07-613-324 เทคนิคการจัดดอกไม (Flower Arrangement Techniques)
07-613-325 ศิลปะการจัดพาน (Art of Footed Tray Setting)
07-613-326 ดอกไมสรางสรรค (Creative Flowers)

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

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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07-613-329 การจัดแสดงสินคาเพื่องานคหกรรมศาสตร
(Product Exhibition for Home Economics)

3(2-2-5)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

xx-xxx-xxx กลุมวิชาภาษาไทย

3

3

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

xx-xxx-xxx กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)

3

3

-

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)

1

-

2

1

07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม

3

3

-

6

07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน

3

3

-

6

07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร

3

3

-

6

07-611-104 หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร

3

2

2

5

19

17

4

36

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3

3

-

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ(2)

1

-

2

1

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(1)

3

3

-

6

07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ

3

2

2

5

07-612-101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว

3

3

-

6

07-612-102 การจัดดอกไม

3

1

4

4

07-612-106 ศิลปประดิษฐ

3

1

4

4

19

13

12

32

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 21
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 25
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-102
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07-612-107
07-612-109
07-612-209
xx-xxx-xxx

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21
xx

3
3
3
1
1
3
x
x

4
4
x
x

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
1
x
x

4
4
x
x

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(2)
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(2)
การรอยมาลัย
ผลิตภัณฑงานใบตอง
หลักการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร
วิชาชีพเลือก (1)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

xx-xxx-xxx
07-612-108
07-612-206
07-612-207
07-612-210
07-612-211
xx-xxx-xxx

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (3)
เศรษฐศาสตรสําหรับนักคหกรรมศาสตร
การจัดการงานอาชีพคหกรรมศาสตร
หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร
การแกะสลักเชิงธุรกิจ
ดอกไมประดิษฐ 1
วิชาชีพเลือก (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
3
3
3
3
3
3
21
xx

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
4
4
6
x
x

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
4
4
x
x
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx
07-612-105
07-612-208
07-612-315
07-612-317
xx-xxx-xxx

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
5
5
6
6
x
x

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18
xx

3
2
2
3
3
x
x

2
2
x
x

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

2
-

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
1
6
6

3
2

2

6
5

x
x

x
x

x
x

วิชากลุมภาษาตางประเทศ (4)
การควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร
คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร
พฤติกรรมผูบริโภค
กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร
วิชาชีพเลือก (3)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

xx-xxx-xxx
07-011-301
07-612-212
07-612-313

หนวยกิต

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)
3
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร
3
การดําเนินธุรกิจขนาดยอมทาง
3
คหกรรมศาสตร
07-612-314 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร
3
07-612-316 พาณิชยอิเล็กทรอนิคสในงาน
3
คหกรรมศาสตร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
3
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

21

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

-

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
-

-

40

-

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

3
2

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
5

3

1

4

4

3
12
xx

x
x

x
x

x
x

หนวยกิต

07-613-427 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
6
คหกรรมศาสตร
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

07-612-311 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
07-612-417 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
07-612-418 โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =
จัดแผนการศึกษาจนครบหลักสูตร
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ
คุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิง่ ของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกีย่ วกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทํา
ธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and sentence
structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับ
ใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
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01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ ภาษาจีน
ขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยาง
พอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing; basic
sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions understandably
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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการแปล

ปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธการ
บริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสรางผลผลิต และการปฏิ บั ติง านอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ย วกับสั งคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํา คัญ ของสัง คมกับ สิ่ง แวดลอ ม แนวความคิด พื้น ฐานทางนิเ วศวิท ยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอ
การกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร สารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง และ
บรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and
bibliography
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of physiology
on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient; personality,
adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํ า งาน บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว และสุ ข ภาพจิ ต มนุ ษ ย สั ม พั น ธ แ ละสื่ อ สารเพื่ อ สร า งมนุ ษ ย สั ม พั น ธ
การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่และ
ปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตน
และการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area and
volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index; introduction
to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric and
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and natural
balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and environment;
environmental impact assessment and environment management
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1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of individual
sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of recreation;
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses;
recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกจิ กรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate recreational
activities for training courses
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
07- 111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Principles of Textiles and Clothing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานด า นเส น ใยสิ่ ง ทอ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะของผ า ชนิ ด ต า ง ๆ การเลื อ กซื้ อ
การนําไปใช การซอมแซมและการดูแลรักษาเครื่องนุงหม
Basic knowledge of fibers and textiles; properties and types of cloth; purchasing; application;
repairing and maintaining of clothing
07-311-101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Principles of Cookery and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมูและสารอาหาร การกําหนด
รายการอาหาร ตํารับอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร
อยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ
General knowledge of cookery and nutrition; five groups of food and nutrients; menu setting;
recipes; raw material purchasing and storage; raw material preparation, and nutrient preservation cooking
07-511-101

การประกอบธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ แนวคิดและการจัดการทางธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การเลือกใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจ ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอผูมี
สวนไดสวนเสีย
General knowledge of business; concepts and business management; plant location; human
resources management; strategies of marketing combination in business; responsibilities of entrepreneurs for
stakeholders
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07-611-102

หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยาม ปรัชญา ขอบขายและประโยชนของคหกรรมศาสตร หลักการงานอาชีพในสายวิชาผาและ
เครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ พัฒนาการครอบครัว บานและศิลปะสัมพันธ แนวโนมของเทคโนโลยีงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร การวิเคราะหงานอาชีพ กระบวนการเขาสูอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพ
อิสระ การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ
Definition, philosophy, scope and benefits of home economics; principles of career in textiles
and apparels and food and nutrition; family development; home and relational art, technology trends in home
economics; career analysis; preparation for career in government sectors, private sectors and free-lance; career
success
07-611-104

หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Principles of Art in Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สุนทรียศาสตรและการรับรูทางศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมศาสตร
หลักการจัดองคประกอบศิลป และการสรางสรรคงานศิลปะเพื่อประยุกตในงานคหกรรมศาสตร
Aesthetics and perception of art; history of home economics art, principles and elements of
art; application of art creation in home economics

07-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและ
พัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีเขียนรายงานและการนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Preparation for cooperative education; meaning, importance, background and development;
working technique in workplace; report writing, and co-operative education presentation
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
07-612-101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3(3-0-6)
Family Resources Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประเภทและความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรครอบครั ว การตั ด สิ น ใจ หลั ก และ
กระบวนการจัดการทรัพยากรครอบครัว เวลา แรงงาน การเงิน และสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา
และยั่งยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรครอบครัวในสถานการณตางๆ
Meaning, types and importance of family resources; decision making; principles and process
of family resources management; timing, labor, finance and environment; valuable and sustainable resources
consumption; environment conservation; family resources management in various situations
07-612-102

การจัดดอกไม
3(1-4-4)
Flower Arrangement
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอปุ กรณ หลักเกณฑในการจัดดอกไม การจัดดอกไมรูปแบบตางๆ
ตามสมัยนิยม หลักการเลือกซื้อดอกไม ใบไม วัสดุตกแตง การเก็บรักษาและการถนอมดอกไม การออกแบบ
และประยุกตใชใหเหมาะสมกับโอกาส
General knowledge of materials and equipment; principles of flower arrangement; various
forms of flower arrangement in trend; principles of buying flowers, leaf, decorative material; flower storage
and preservation; design and application of flowers appropriate to occasions
07-612-105

การควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Quality Control in Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของการควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี
สําหรับงานศิลปประดิษฐและงานประดิษฐทางคหกรรมศาสตร ทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตร
การวิเคราะหรายงานผลทางสถิติ
Principles of quality control and physical and chemical quality examination for creation of
art and craft and home economics creation; use of scientific equipment; analysis of statistical report
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07-612-106

ศิลปประดิษฐ
3(1-4-4)
Art and Craft
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับศิลปประดิษฐ การประดิษฐเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง ประเภทงานเย็บ
งานปก งานถัก งานดอกไมสด งานดอกไมประดิษฐ งานใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม
Introduction to art and craft ; invention of home appliance and home decoration, types of
sewing, embroidery, knitting, fresh flower, artificial flower, banana leaf and fruit and vegetable carving
07-612-107

การรอยมาลัย
3(1-4-4)
Garland Weaving
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวัติความเปนมาและความหมายของงานมาลัย วั สดุอุปกรณ ส วนประกอบของมาลั ย
เทคนิคการรอยมาลัย การประยุกตงานมาลัยใหเหมาะสมกับวัสดุทองถิ่น คุณคาของงานมาลัย การเก็บรักษา
คุณภาพของงานมาลัย
History and meaning of garland; tool and equipment; components of garland; technique of
galand weaving; application of garland to suit local materials; value and maitainance of garland
07-612-108

เศรษฐศาสตรสําหรับนักคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Economics for Home Economists
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทานและความยืดหยุน ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภค ทฤษฏีการผลิต การกําหนดราคาและผลผลิตในตลาด รูปแบบตางๆ รายไดประชาชาติ การเงิน การ
ธนาคาร การคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
General knowledge of economics; demand, supply and flexibility; consumer behavior
theory; production theory; determination of price and product in the market; gross national income; finance,
banking, monetary and economic development
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07-612-109

ผลิตภัณฑงานใบตอง
3(1-4-4)
Banana Leaf Craft Products
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานใบตอง การประดิษฐกลีบใบตอง การประดิษฐภาชนะใบตองและ
เครื่องใชแบบตางๆ การประยุกตงานใบตองในงานประเพณีและงานพิธีแบบไทย การใชวัสดุทดแทนงาน
ใบตอง
Introduction to banana leaf craft; petal crafting; wares, and appliances crafted from banana
leaf; application of banana leaf craft in Thai tradition and ceremonies, use of substitute material for banana
leaf
07-612-206

การจัดการงานอาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Home Economics Profession Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเรื่องการจัดการ ลักษณะงานอาชีพคหกรรมศาสตร กระบวนการจัดการงาน
คหกรรมศาสตร ระบบบริหารสายงานผลิต การวิเคราะหการตลาดในงานอาชีพคหกรรมศาสตร
Introduction to management; characteristics of home economics career; process of home
economics career management; production management system; analysis of the market in home economics
profession
07-612-207

หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Marketing for Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะและขอบเขตการตลาด กระบวนการเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค ระบบฐานขอมูลทางการตลาดและวิจัยทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด
Characteristics and scope of market; selection process of target maket, buying behavior of
consumer; marketing database and marketing research; combination of marketing mix

42
07-612-208

คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร

3(2-2-5)

Computer for Home Economics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับระบบการออกแบบดวยคอมพิวเตอร การแนะนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เหมาะสมในการออกแบบ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบคอมพิ ว เตอร ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป การประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรในงานสื่อผสมเพื่อพัฒนางานคหกรรมศาสตร
General knowledge of design system by using computer, recommendation of proper
computer program for design, design practice by using packaged program, computer program application for
multimedia to develop home economics project
07-612-209

หลักการบริหารงานธุรกิจ คหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Business Administation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุ ณ ลั ก ษณะและหน า ที่ สํ า คั ญ ของผู ป ระกอบการทางด า นธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร ใ นการ
บริ หารงานองคก ร การจัดหาวั ตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนระดับธุรกิ จและระดับองคก ร การ
ตัดสินใจ และการบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมขององคกร
Characteristics and important role of the entrepreneur for the home economics business in
managing organization; raw material supply; quality control; business and organization planning; decision
making and project management; human resources management; organization behavior
07-612-210

การแกะสลักเชิงธุรกิจ
Commercial Carving

3(1-4-4)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบงานแกะสลัก การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เทคนิคการแกะสลักวัสดุตางๆ ประยุกต
งานแกะสลักใหเหมาะสมกับวัสดุและสมัยนิยม การจัดแสดงงานแกะสลัก การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
ขาย การเก็บรักษาคุณภาพงานแกะสลักเพื่อการจัดจําหนาย
Design of carving; material and equipment selection; techniques of carving various
materials; carving application suitable for materials and trends; carving extibition; cost and price
determination; storage of carving for distribution
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07-612-211

ดอกไมประดิษฐ 1
3(1-4-4)
Artificial Flowers 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปในการประดิษฐดอกไม วัสดุและอุปกรณ ประเภทและการเลือกใชสี เทคนิคการ
ระบายสีดอกไมประดิษฐ การทําแบบตัด การจัดองคประกอบ รูปแบบการจัด การประดิษฐดอกไมเลียนแบบ
ธรรมชาติ
General knowledge of artificial flowers; materials and equipment; types and selection of
colors, coloring technique for artificial flowers; pattern making; component arrangement; flower
arrangement style artificial flower immitating nature
07-612-212

การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Accounting for Home Economics Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก และวิ ธีก ารบัญชี ของกิจ การทางดา นธุรกิจ คหกรรมศาสตร การวิ เ คราะหแ ละบัน ทึ ก
รายการตามหลักบัญชีคู การใชสมุดรายวันขั้นตน การผานรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง
บัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การปดบัญชี
Principles and methods of accounting for home economics business ; analysis and
recording by using the double-entry system; use of book of original entry; posting a ledger account;
installment of payment adjustment; error adjustment; accountiong closing

07-612-311

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Personality Development for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ คุณคาการมีบุคลิกภาพที่ดี มุมมองเชิงจิตวิทยา
บุคลิกภาพตามหลักพระพุทธศาสนา การประเมินบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ การสื่อสารกับ
บุคลิกภาพ การสรางความสุข ความสําเร็จในการทํางาน การเขาสังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
Meaning and importance of personality; value of good personality; point of view of
psychology; personality according to Buddhism principles; personality evaluation; personality development
in career; communication and personality; making happiness; success of work; socializing; morals, ethics,
professional integrity
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07-612-313

การดําเนินธุรกิจขนาดยอมทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Small Business Operation for Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ลักษณะและความสําคัญของธุรกิจขนาดยอม การเริ่มตนธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้ง
และการบริหารสวนตางๆในดําเนินธุรกิจ การผลิต การเงิน การบัญชี ทรัพยากรมนุษย และการตลาด
Meaning, types and importance of small business; business initiation; forms of business
establishment and administration; production finance, accounting, human resources, and marketing
07-612-314

ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
English for Home Economics Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะ การฟง อาน พูด และเขียนงานวิชาชีพโดยใชศัพท ไวยากรณ และสํานวน
ภาษาอยางถูกตอง เพื่อใชในงานธุรกิจคหกรรมศาสตร
Development of listening, reading, speaking, and writing skills for career by using correct
vocabulary, grammar and idiom for home economics bussiness
07-612-315

พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Customer Behavior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยทางดานจิตวิทยา
ปจจัยทางสังคม กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด
Concept of customer behavior; factors affecting customer behavior; psychological and
social factors; making decision process of buying of the customer; marketing customer behavior analysis
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07-612-316

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานคหกรรมศาสตร

3(2-2-5)

Electronic Commerce in Home Economics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-621-208 คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบและกระบวนการ การจัดทําระบบใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ระบบความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ หลักการพัฒนา
โปรแกรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานคหกรรมศาสตร
Components and process; electronic commerce service system operation; electronic
transaction law; stability and safety of information; principles of electronic commerce program development
for home economics
07-612-317

กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Law for Home Economics Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฏหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจคหกรรมศาสตร บุคคลและทรัพย ทรัพยสินทางปญญา
นิติกรรมและสัญญา ซื้อขาย เชาทรัพยและเชาซื้อ การจางแรงงานและจางทําของ การยืม ค้ําประกัน จํานอง
จํานําตัวแทนและนายหนา ตั๋วเงิน หางหุนสวนและบริษัท
Law related to home economics business; person and properties; intellectual property;
legal transaction and buying and selling agreements; rent and hire purchase; employment and hiring;
borrowing; securities, mortgage, pledges, agent and go-betweens, commercial paper, partnership and
company
07-612-417

สัมมนาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Seminar for Home Economics Business Administration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย รูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา คนควาเนื้อหา ที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร การนําเสนอ การอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ฝกปฏิบัติและหา
แนวทางในการพัฒนางานและสงเสริมเผยแพรผลงานคหกรรมศาสตร
Meaning, pattern and procedure of seminar setting; searching updated information
concerning Home Economics Business Administration; presentations, exchange of knowledge, practice and
seeking ways to develop and publicize home economics products
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07-612-418

โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(1-4-4)
Special Project for Home Economics Business Administration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล ปญหาหรือหัวขอที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมศาสตรอยางเปน
ระบบ ดําเนินการออกแบบทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและนําเสนอผลงาน
Systematic study and assemble knowledge, problem, subject related field of Home
Economics; design experimental situation for product development; analysis; conclusion and presentation
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
07-613-427 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
6(0-40-0)
Co-operative Education for Home Economics Business Administration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติการในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงานที่
ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยาง
ตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา มีผูนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการนําเสนอผลงานจากการออก
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
Work as a full time officer in work place related to field of study for more experiences for
16 consecutive weeks by using knowledge, abilities, and skills; supervision, evaluation, and systematic
operation presentation
07-613-312

การฝกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(0-40-0)
Practice for Home Economics Business Administration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานวิชาชีพในสถานประกอบการดานการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
Training in Home Economics Business Administration workplaces or related organizations
for 8 weeks
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07-613-214

การออกแบบงานประดิษฐจากวัสดุพื้นบาน
3(1-4-4)
Local Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับวัสดุพื้นบาน การออกแบบงานประดิษฐจากวัสดุพื้นบาน การพัฒนา รูปแบบ
การประยุกตงานประดิษฐจากวัสดุพื้นบาน และการผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค
Introduction to local products; craft product design from local materials; product
development; pattern, craft products from local material application; products manufacturing to meet
consumers needs
07-613-215

ผลิตภัณฑงานประดิษฐจากผา
3(1-4-4)
Craft Products from Fabrics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐจากผา การออกแบบ การประดิษฐเครื่องใชและเครื่องประดับจาก
ผา การตัดปะ การใชผาเฉลียง การเย็บสัก การจับสม็อค การคัทเวิรค
Introduction to craft product from fabric; design; home appliance and ornament crafted
from fabric; patchwork; diagonal cloth; embroidery; smocking and cutwork
07-613-216

การออกแบบลวดลายและการใชสีในงานประดิษฐ
3(1-4-4)
Pattern Design and Color for Craft
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาและความสําคัญของการออกแบบลวดลาย การวาดลวดลาย วัสดุและอุปกรณ
ทฏษฎีสีที่ใชในงานประดิษฐ จิตวิทยาการใชสี การใชสีในการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑงานประดิษฐ
วิธีการวาดและการสรางสรรคลวดลายในงานประดิษฐ
History and importance of pattern design; sketch design; material and equipment; color
theory for craft; psychology of color, coloring on craft product design; pattern and creation of pattern on
craft products
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07-613-217

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐ
3(1-4-4)
Design and Development of Craft Products
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ องคประกอบของการออกแบบ สภาพปญหาผลิตภัณฑงาน
ประดิษฐ กระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน สนองความตองการของผูบริโภค
Materials and equipment for craft products; components of design; problems of craft
products; process of standard product development and production to respond to customers’ need
07-613-218

ผลิตภัณฑงานถัก
3(1-4-4)
Knitting Product
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณในการถัก ประเภทของการถัก การออกแบบการถัก การถัก
เครื่องใช การถักเครื่องประดับ และการถักของขวัญของที่ระลึก แนวโนมความตองการของตลาดผลิตภัณฑ
งานถัก
Introductin to materials and equipment for knitting products; types of knitting; knitting
design; appliance knitting; aecessories knitting and gift knitting, trends of market needs for knitting
products
07-613-219

ธุรกิจงานดอกไม
3(1-4-4)
Flower Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการประกอบธุรกิจงานดอกไม การดําเนินธุรกิจงานดอกไม การออกแบบและตกแตงราน
การสรางเอกลักษณในธุรกิจงานดอกไม วิเคราะหแนวโนมการดําเนินธุรกิจงานดอกไม การจําลองธุรกิจราน
ดอกไม
Principles of flower business; operation flower business; shop design and decoration;
identity creation in flower business; analysis of trends in flower business, model florist business
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07-613-220

เครื่องหอมและของชํารวย
3(1-4-4)
Scented Articles and Souvenirs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประวั ติ ประเภทของเครื่ อ งหอมของชํ า ร ว ย หลั ก การเลื อ กใช วั ส ดุ อุ ป กรณ
เครื่องมือ กระบวนการและวิธีการผลิต การออกแบบ เทคโนโลยีที่ใชในการประดิษฐเครื่องหอมและของชํารวย
การประยุกตใชในโอกาสและสมัยนิยม แนวทางการจัดจําหนาย
Meaning, history, types of scented articles and souvenirs; principles of tool and equipment
selection; process and product manufacturing; design; technology used in producing scented articles and
souvenirs; appropriate application for various occasions and trends; distribution channel
07-613-221

การจัดดอกไมแบบไทย
3(1-4-4)
Thai Flower Arrangement
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับการจัดดอกไมแบบไทย หลักการเลือกวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษางานดอกไม
ขั้นตอนประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทยในประเพณีนิยม การประยุกตรูปแบบใหเหมาะสมกับโอกาสและ
สมัยนิยม
Introduction to Thai flower arrangement; principles of material and equipment selection;
storage; inventing steps and flower arrangement in Thai style used in traditional occasions; application of
forms to suit occasions and trends
07-613-223

การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
3(1-4-4)
Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปอก-ควาน การแกะสลักผักและผลไม การประดิษฐภาชนะจากใบตอง เพื่อนําไปจัดตกแตง
อาหาร โตะอาหารและสถานที่ตามโอกาส
Basic skills of peeling and coring; vegetable and fruit carving; banana leaf container making
for decorating food, dining table and venue in various occasions
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07-613-317

กระบวนการผลิตในธุรกิจงานประดิษฐ
3(3-0-6)
Manufacturing Process in Craft Products Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษากระบวนการผลิต การวางแผน รูปแบบการผลิตงานประดิษฐในเชิงอุตสาหกรรม การจัด
สถานที่ตั้งและสภาพโรงงาน การควบคุมคุณภาพระบบการผลิต วิเคราะหปญหา ปจจัยทั่วไปที่มีผลตอการ
ดําเนินธุรกิจงานประดิษฐ มาตรฐานการผลิตที่ตลาดยอมรับ
Introduction to manufacturing process; planning; model of craft manufacturing in the
industry; location and factory condition; quality control of production system; problem analysis; factors
effecting artificial business and standard of manufacturing process according to the market acceptance
07-613-318

ศิลปประยุกต
3(1-4-4)
Applied Art
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของศิลปประยุกต ปรัชญาและทฤษฏีในการออกแบบสองและสาม
มิติ การใชวัสดุและอุปกรณ รูปแบบและวิธีการประยุกตศิลปะในงานประดิษฐ การประยุกตศิลปะไทยใน
งานคหกรรมศาสตร
Meaning and importance of applied art; philosophy and theory of two and three dimension
design; use of tools and equipment; pattern and application of applied art in craft; applied Thai art in home
economics
07-613-319

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบงานคหกรรมศาสตร
3(1-4-4)
Computer Graphics for Home Economics Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร การใชเครื่องมืออุปกรณ เทคนิคที่ใชในการออกแบบ
งานคหกรรมศาสตร การประยุกตและสรางสรรค การใชโปรแกรมกราฟกในงานคหกรรมศาสตร
Computer graphic design by computer; tools and technique used for home economics
design; application and creativity; use of computer graphic design in home economics
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07-613-320

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑงานประดิษฐ
3(1-4-4)
Craft Package Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ การเลือกใชวัสดุและการตกแตงหีบหอบรรจุผลิตภัณฑ การ
ออกแบบ บรรจุภัณฑตามมาตรฐานสากล การประยุกตเทคโนโลยีบรรจุภัณฑเพื่องานประดิษฐ
General knowledge of package; material selection and package decoration; package design
accrding to the international standard; application of package technology for craft
07-613-321

การพัฒนาผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึก
3(1-4-4)
Gift and Souvenir Product Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประเภทผลิต ภัณ ฑข องขวัญ ของที่ร ะลึ ก วั สดุ แ ละอุ ป กรณที่ นํา มาพั ฒ นาเป น
ชิ้นงาน การออกแบบและการประดิ ษ ฐของขวั ญของที่ร ะลึก ให เหมาะสมกั บวั สดุ โอกาสและสมัย นิย ม
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของขวัญของที่ระลึก
Meaning; types of gift and souvenir; materials and equipment used in creating product; gift
and souvenir design suitable for materials, accasions, and trends, guidelines in gift and souvenir business
07-613-322

การประยุกตงานดอกไม
3(1-4-4)
Flower Works Application
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-613-221 การจัดดอกไมแบบไทย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ กี่ย วกับ การประยุก ตง านดอกไม การประดิ ษ ฐ สว นประกอบของงานดอกไม การ
ประยุกตงานศิลปะประดิษฐแบบไทย งานมาลัย งานเครื่องแขวน งานใบตองเพื่อการอนุรักษ การใชวัสดุ
ทดแทนงานดอกไมสด
Introduction to flower work application; inventing parts of flower; application of Thai art
and craft; garland, floral handing arrangement, banana work for conservation; use of substitution material for
fresh flower
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07-613-323

ดอกไมประดิษฐ 2
3(1-4-4)
Artificial Flowers 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-612-211 ดอกไมประดิษฐ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสีและเทคนิคการยอมขั้นสูง การเลือกใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม การประดิษฐดอกไม
จากวัสดุตางๆ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การประมาณราคา และการออกแบบเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคใน
งานดอกไมประดิษฐ
Coloring and aduanced dying; suitable material and equipment selection; creation of
flowers from various materials; standard quality control; pricing; creative economy design for artitcifial of
flowers
07-613-324

เทคนิคการจัดดอกไม
3(1-4-4)
Flower Arrangement Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-612-102 การจัดดอกไม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดดอกไม การประยุกตวัสดุอุปกรณเพื่อการตกแตงในงานดอกไม การออกแบบ
สรางสรรคงานดอกไม เทคนิคการจัดดอกไมแบบผสมผสานและรวมสมัย การเก็บรักษาคุณภาพของงาน
ดอกไม
Principles of flower arrangement; application of materials and equipment for flower
decoration ; design and creativity of flower arrangement; technique of integrating and contemporary in
flower arrangement; quality storage of flower arrangement
07-613-325

ศิลปะการจัดพาน
3(1-4-4)
Art of Footed Tray Setting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการจัดพาน ประเภทของการจัดพาน หลักและ
วิธีการจัดพาน การออกแบบ การวิเคราะหกระบวนการประดิษฐ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการประดิษฐ
ใหเหมาะสม
Principles of material and equipment selection; tools; types of footed tray setting; principles
and procedures of footed tray setting; design; process analysis; appropriate technology application
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07-613-326

ดอกไมสรางสรรค
3(1-4-4)
Creative Flowers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-612-211 ดอกไมประดิษฐ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคนิคการออกแบบ การวางระบบการผลิตดอกไมสรางสรรค การสํารวจธุรกิจ
การประยุกตใชวัสดุในการประดิษฐดอกไมสรางสรรค
Design technique; creative flowers manufacturing systeming; business survey; materials
application for creative flowers
07-613-329

การจัดแสดงสินคาเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Product Exhibition for Home Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญและวัตถุประสงคของการจัดแสดงสินคา การดําเนินธุรกิจคาปลีกกับการจัดแสดง
สินคา ประเภทของการจัดแสดงสินคา หลักการศิลปะกับการจัดแสดงสินคา หลักการออกแบบการจัดแสดง
สินคา เทคนิคในการจัดแสดงสินคา วัสดุและอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคา การบริหารการจัดแสดงสินคา
Importance and objectives of product exhibition; retail business and exhibition; types of
exhibition; art principles and exhibition; design of exhibition, technique of exhibition; materials and
equipment used in the exhibition; management of the exhibition
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

1

นางสาวสุกัญญา จันทกุล
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.

การพัฒนาครอบครัว
และสังคม
คหกรรมศาสตร
การพัฒนาครอบครัว
และสังคม
ผาและเครื่องแตงกาย

2

นางอภิรัติ โสฬศ
xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

กศ.บ.
คศ.ม
คศ.บ.

3

นางปยะธิดา สีหะวัฒนกุล
xxxx xxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

4

5

นางสาวพเยาว ดีใจ
xxxx xxxxx xx x

ผูชวย
บธ.ม.
ศาสตราจารย
ค.บ.

นางสาวดรุณี
โอวจริยาพิทักษ
xxxx xxxxx xx x

พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
บริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร

ศศ.บ.

บริหารรัฐกิจ

ผูชวย
บธ.ม.
ศาสตราจารย
กศ.บ.

บริหารธุรกิจ
สุขศึกษา

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มสธ. 2550
มศว., 2532
มสธ. 2550
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2528
ม.เกษตรศาสตร
2543
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2531
ม.รามคําแหง
2545
วิทยาลัยครู
สวนดุสิต 2537
ม.รามคําแหง
2523
ม.รามคําแหง
2545
มศว. 2528

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
12 12 12 12

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นางรัมภา สุวรรณพฤกษ

2

นางเฟองฟา เมฆเกรียงไกร

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผูชวย
ค.ม.
ศาสตราจารย

บริหารการศึกษา

ศ.บ.

การออกแบบศิลป
ประยุกต
คหกรรมศาสตร

ผูชวย
คศ.ม.
ศาสตราจารย
กศ.บ.

คหกรรมศาสตร

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2539
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2520
ม.เกษตรศาสตร
2531
มศว. 2522

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
5
5
5
5

6

6

6

6
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ลําดับ
ที่
3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวธนพรรณ
บุณยรัตกลิน

นางสมสมร
พรพรรณพิพัฒน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผูชวย
ค.ม.
ศาสตราจารย

6

นางสาวมานิตย
แกววงษศิริ

นางสาวน้ําทิพย
ไชยสวัสดิ์

ศิลปศึกษา

ค.บ.

ศิลปศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป

ผูชวย
ค.ม.
ศาสตราจารย

นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร

คศ.บ.
5

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผูชวย
บธ.ม.
ศาสตราจารย
ค.บ.
อาจารย

คหกรรมศาสตรทวั่ ไป
บริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร

ค.ม.

โสตทัศนศึกษา

ค.บ.

โสตทัศนศึกษา

7

นายสุริยา เทพิน

อาจารย

กศ.ม.
ศศ.บ.

ธุรกิจศึกษา
การจัดการทั่วไป

8

นายอารยะ ไทยเที่ยง

อาจารย

ศษ.บ.

ศิลปกรรม

9

นางสาวนิอร ดาวเจริญพร

อาจารย

10

นางสาวสุชีรา ผองใส

อาจารย

11

นางสาวรุงฤทัย รําพึงจิต

อาจารย

กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
คศ.บ. คหกรรมศาสตรศกึ ษา –
คหกรรมศาสตรทวั่ ไป
กศ.ม.
ศิลปศึกษา
กศ.บ.
ทัศนศิลปศึกษา
คหกรรมศาสตร
วท.ม.
คศ.บ. คหกรรมศาสตรศกึ ษา –
คหกรรมศาสตรทวั่ ไป

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2534
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2525
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2532
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2526
ม.รามคําแหง
2545
วิทยาลัยครู
สวนดุสิต 2537
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2523
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2520
มศว. 2544
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม
2535
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2524
มศว. 2550
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2544
มศว. 2550
มศว. 2545
ม.เกษตรศาสตร
2553
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล 2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
10 10 10 10

16

16

16

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16

16

16

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

12

นายอนุสรณ ใจทน

อาจารย

13

นายศักรินทร
หงสรัตนาวรกิจ

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

คศ.บ. คหกรรมศาสตรศกึ ษา –
คหกรรมศาสตรทวั่ ไป
คศ.บ. คหกรรมศาสตรศกึ ษา –
คหกรรมศาสตรทวั่ ไป

ภาระการสอนตอสัปดาห
จาก
สถาบันการศึกษา
แตละปการศึกษา
พ.ศ...
2556 2557 2558 2559
16
16
ส.เทคโนโลยี
16
16
ราชมงคล 2548
16
16
ส.เทคโนโลยี
16
16
ราชมงคล 2545

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวกนกทิพย
ประกอบกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

น.ม.

นิติศาสตร

ประกาศ
นียบัตร

น.บ.

นิติศาสตร

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
การศึกษา
แตละปการศึกษา
พ.ศ. ....
2556 2557 2558 2559
3
3
ม.รามคําแหง
3
3
2549
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
2548
ม.รามคําแหง
2537
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบัณ ฑิต พบว า ผูใ ชบัณฑิตเห็นด วยกับการใหบัณฑิตมี
ประสบการณตรงในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา การเตรียมความพรอมสห
กิจศึกษา (Preparation fo Co-operative Education) 1(0-2-1) โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมตอการออกปฏิบัติสหกิจ และมีการประเมินทักษะกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (Co-operation Education for Home Economics Business Administration)
6(0-40-0) เพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงาน ในลักษณะงานที่ตรงกับสาขาวิชา และ
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยทํางาน
เต็มเวลา เพื่อเพิ่มเติมประสบการณตรงทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเอง ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ
และพนักงานพี่เลี้ยง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความมุงหวังในผลการเรียนรูของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไป
เพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
(3) กลาคิด กลาปฏิบัติ กลานําเสนอ รวมถึงสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.2 ชวงเวลา
การปฏิบัติสหกิจศึกษา ชวงภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา ปที่ 4
ชวงภาคฤดูรอนของปการศึกษา ปที่ 3
การฝกงานวิชาชีพ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ รวมเวลา 16 สัปดาหตอเนื่องกัน
จัดเต็มเวลา ระยะเวลาการฝก รวมเวลา 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
การฝกงานวิชาชีพ
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงานพิเศษ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูดานคหกรรม
ศาสตรและการบริการธุรกิจคหกรรมศาสตร ในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนางานดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําเปนรายบุคคลหรือมีผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาโครงงานพิเศษ เปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควา คิดวิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาและแกปญหาได โดยการนําหลักการและทฤษฎี มาประยุกตใชอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบันมีขอบเขตโครงงานที่ชัดเจน สามารถทําเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มีแนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหกาวหนา และแกปญหาโดยหลักการและเหตุผล ไดอยางสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานพิเศษทางเวบไซด และปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษาและมี
ตัวอยางโครงงานพิเศษใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงานพิเศษ โดยอาจารยที่ปรึกษา และประเมินผล
สําเร็จของโครงงานพิเศษโดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจ เขาใจความ
แตกต า งระหว า งบุ ค คลและรู จั ก ให อ ภั ย มี
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
ภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม ตลอดจน
การมีวินัยในตนเอง

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกในรายวิชา ฝกปฏิบัติงานนอกหองเรียน ศึกษาดู
งานด า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร แ ละเชิ ญ ผู ที่
ประสบความสําเร็จในวิชาชีพมาเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร
กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม เพื่อ
ฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่
ดี มีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการบันทึกการเขาชั้นเรียน
การมี ส ว นร ว มในชั้ น เรี ย นและการนํ า เสนอของ
นักศึกษา เพื่อสรางวินัยและการกลาแสดงออก
ในรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนต อ งส ง เสริ ม และสอดแทรกให
นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใหความรูถึงผลกระทบ
ตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ กับการกระทําผิด
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใหความสําคัญในเรื่องของวินัยของนักศึกษา โดยเฉพาะดานเวลา จากการการเขาชั้นเรียน
การสงงาน ภายในเวลาที่กําหนด
(2) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่ถูกตอง เหมาะสม ตามระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
(3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยตอตนเองและสังคมในการสอนทุกรายวิชา
(4) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จัดโดยคณะ/ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายนอก
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การใหคะแนนการเขาชัน้ เรียนและการสงงานตรงเวลาที่กําหนด
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ปริมาณการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตรอยางกวางขวางและเปน
ระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชาและนอกสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อตอยอดองคความรู
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชวิธีสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองคความรู
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) จัดใหนักศึกษาเรียนรูจากสถานการณจริง ในรายวิชา สหกิจศึกษา/การฝกงานวิชาชีพดาน
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร รวมทั้งการศึกษาดูงานสถานประกอบการดานบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
(4) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐานในรายวิชาโครงงานพิเศษดานบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับดานปฏิบัติประเมินจากผลงานสําเร็จ
(2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายใหนกั ศึกษาจัดทํา
(3) ผลการประเมินฝกประสบการณของสถานประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝกงาน
วิชาชีพดานบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) มอบหมายหัวขอในรายวิชาโครงงานพิเศษดานบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตรที่นักศึกษา
สนใจและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยใชหลักการวิจยั ในการดําเนินงาน
(2) การศึกษาคนควาและรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชัน้ เรียน
(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติงานจากสถานการณจริง
(4) กรณีศึกษาทางบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลสําเร็จของโครงงาน
(2) ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนอ
(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง
(4) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญ
 หา
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
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(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนาํ และสมาชิกกลุม โดยใหความสําคัญใน
การแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ การใหความรวมมือ เพื่อปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่และการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
(2) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาการอยูใ นสังคม กลาแสดงออก การเคารพสิทธิของผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน
(2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
(3) พิจารณาการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบือ้ งตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
(2) มอบหมายงานคนควา ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ นํามาเรียบเรียง โดยใหความสําคัญใน
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และใชศักยภาพดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงาน ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง
(3) สอดแทรกในรายวิชาและจัดกิจกรรมเสริมดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรูด า นทั ก ษะการวิเ คราะหเ ชิง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
(2) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ดานการสื่อสารและการบันทึกเปนระยะ
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาในสภาพความเปนจริง
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) สอนโดยวิธีการสาธิต โดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีความ
ประณีต เพื่อสรางเจตคติที่ดีและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งอาจารยปฏิบัติตนเองเปน
ตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝกทักษะตลอดเวลา
(2) การฝกงานในสถานประกอบการ
(3) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและฝกการ
ปฏิบัติงานดวยใจ
(4) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
(5) แสดงความชื่นชมในความสามารถและใหรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานการฝกปฏิบัติดี
(6) สงเสริมการใชเวลาวางในการฝกปฏิบัติ
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึก โดยใหคะแนนผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ
อยางเปดเผย
(2) ผลการประเมินฝกประสบการณของสถานประกอบการ
(3) พิจารณาจากผลการจัดนิทรรศการ
(4) สรางแบบฟอรมประวัตินักศึกษาที่ไดรับรางวัล/ฝกปฏิบัติงานนอกเวลา (Part-time)
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ

65
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

●    ● ●   ● ● ● ● ● ●     ● ●
  ● ●  ●   ● ● ● ● ●   ●   ● ●
●   ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●
●    ● ●  ● ● ● ● ●  ●      ●
●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

1 2
 
 
 

3 4 5
  
  
  

ความรู

1

2

ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1
    
    
    

2




3




ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตรอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาของวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
(3) สามารถนําผลวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกไขปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาและวิชานอกสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-111-102 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
07-311-101 หลักการประกอบอาหารและ
โภชนาการ
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน
07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
07-611-104 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
07-612-101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
07-612-102 การจัดดอกไม
07-612-105 การควบคุมคุณภาพใน
คหกรรมศาสตร

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-612-106 ศิลปประดิษฐ
07-612-107 การรอยมาลัย
07-612-108 เศรษฐศาสตร สํ า หรั บ นั ก คหกรรม
ศาสตร
07-612-109 ผลิตภัณฑงานใบตอง
07-612-206 การจัดการงานอาชีพคหกรรมศาสตร
07-612-207 หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร
07-612-208 คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร
07-612-209 หลักการบริหารงานธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
07-612-210 การแกะสลักเชิงธุรกิจ
07-612-211 ดอกไมประดิษฐ 1

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-612-212 การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร
07-612-311 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
07-612-313 การดําเนินธุรกิจขนาดยอมทาง
คหกรรมศาสตร
07-612-314 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร
07-612-315 พฤติกรรมผูบริโภค
07-612-316 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงาน
คหกรรมศาสตร
07-612-317 กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-612-417 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
07-612-418 โครงงานพิเศษทางบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
07-613-214 การออกแบบงานประดิษฐจาก
วัสดุพื้นบาน
07-613-215 ผลิตภัณฑงานประดิษฐจากผา
07-613-216 การออกแบบลวดลายและการใชสี
ในงานประดิษฐ
07-613-217 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
งานประดิษฐ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-613-218 ผลิตภัณฑงานถัก
07-613-219 ธุรกิจงานดอกไม
07-613-220 เครื่องหอมและของชํารวย
07-613-221 การจัดดอกไมแบบไทย
07-613-223 การแกะสลักผัก ผลไมและ
งานใบตอง
07-613-312 การฝกงานวิชาชีพทาง
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
07-613-317 กระบวนการผลิตในธุรกิจงาน
ประดิษฐ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-613-318 ศิลปประยุกต
07-613-319 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบ
งานคหกรรมศาสตร
07-613-320 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑงานประดิษฐ
07-613-321 การพัฒนาผลิตภัณฑของขวัญ
ของที่ระลึก
07-613-322 การประยุกตงานดอกไม
07-613-323 ดอกไมประดิษฐ 2
07-613-324 เทคนิคการจัดดอกไม
07-613-325 ศิลปะการจัดพาน

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

07-613-326 ดอกไมสรางสรรค
07-613-329 การจัดแสดงสินคาเพื่อ
งานคหกรรมศาสตร

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยางนอย
ตามที่กําหนดไวในมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีหัวหนาสาขาวิชา
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) / แผนการสอน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการ
ประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในด า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการดานการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร มา
ประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิศษ/วิทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรูและการพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิเ ทศแนะนํ า แนวการเปน ครูแ ก อ าจารย ใ หม ใหมีค วามรูแ ละเขา ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/เขารวมสัมมนาเชิงวิชาการดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับคณาจารยอื่นหรือผูชํานาญการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
(2) สงเสริม อาจารยใ ห มีก ารเพิ่มพูน ความรู สรางเสริ มประสบการณ ก ารสอนและการวิจั ย อยา ง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัก
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
(2) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหอาจารยซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวาม
ทั้ ง อํ า นวนความสะดวกในด า นการจั ด หาอุ ป กรณ ป ฏิ บั ติ ก ารในห อ งปฏิ บั ติ ก ารให เ พี ย งพอ และทั น ต อ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(3) ใหอาจารยมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม
(4) สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(5) สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอตลาดดานการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(6) สนับสนุนใหอาจารยใหบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อนํา
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอความตองการของสถานประกอบการ
(7) มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตร โดยเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความ
1. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
ทันสมัยโดยอาจารย
ตองการของสถานประกอบการดาน
และฝกงานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ดานการบริหารธุรกิจ
และนักศึกษา
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร โดยเชิญ
คหกรรมศาสตร
สามารถกาวทันหรือ
ผูใชบัณฑิต มารวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
2. จํานวนรายวิชาที่มีแนวทางให
เปนผูนําในการสราง
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
นักศึกษาไดศกึ ษาคนควาความรู
องคความรูใหมๆ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป
ใหมไดดว ยตนเอง
ทางดานบริหารธุรกิจ
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทงั้
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
คหกรรมศาสตร
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทาง
ประวัติดานคุณวุฒิประสบการณ
2. กระตุนใหนักศึกษา
การเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให
และการพัฒนาอบรม
เกิดความใฝรูมีแนว
นักศึกษาไดศกึ ษาความรูที่ทนั สมัยดวย 4.จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรูและ
ทางการเรียนทีส่ ราง
ตนเอง
บันทึกกิจกรรมในการสนับสนุน
ทั้งความรูความ
การเรียนรู
สามารถในวิชาการ 4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนกั ศึกษาเกิด
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
วิชาชีพที่ทันสมัย
ของอาจารย โดยนักศึกษา
3. ตรวจสอบและ
ความใฝรู
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ปรับปรุงหลักสูตร 5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํา
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ใหมีคุณภาพ
กวาปริญญาโทหรือเปนผูมปี ระสบการณ
ทุก 2 ป
มาตรฐาน
หลายป และมีจํานวนคณาจารยประจําไม
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
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เปาหมาย
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
6. สนับสนุนใหอาจารยเปนผูนําในทาง
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต ทุกๆ 2 ป
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพดานบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
หรือในดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยผูมีสวนไดสวน
เสีย(Stakeholder)

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายได
ใหกับสาขาวิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก หองปฏิบัติการงานดอกไม หองปฏิบัติการงาน
ประดิษฐ หองปฏิบัติการแกะสลัก หองปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ
ศูนยโชติเวช
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน
2.3.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง โดยคณะจัดสรร
งบประมาณประจําปและอาจารยเสนอความตองการทรัพยากร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพอเพียงทรัพยากรการเรียนการสอนจากอาจารยและนักศึกษา
2.4.2 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่อาจารยและนักศึกษา
สามารถใชบริการได
เปาหมาย
1.มีหองเรียนหองปฏิบัติการ
ทางดานคหกรรมศาสตร

2.มีชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดใหมีหองเรียน
แบบสํารวจความพึงพอใจของ
หองปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร
ที่มีความพรอมใชงานอยางมี
เพื่อการเรียนรูแ ละการปฏิบตั ิการ
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอนและ
การปฏิบัติการสําหรับการทบทวน
การเรียน
2. ในหองสมุดมีการใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร เชน คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนตน
3.1.1.2 มีประสบการณการสอนหรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมคณาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป
ของสาขาวิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การเชิญคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับใน
วิชาชีพ เปนตน และขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.3 คณาจารยพิเศษที่สอนเต็มภาคการศึกษาตองมี มคอ.3 ตามคําอธิบายรายวิชาที่สาขาวิชาจัดทํา
ไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่นและ
นํามาพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และ
โครงการวิจัยของสาขาวิชา เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดองคความรูใหมๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรมแกนักศึกษา
โดยจัดตารางเวลาอยางชัดเจน
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถาน
ประกอบการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
X
X
X
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
X
X
X
X
X
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ X
X
X
X
X
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
X
X
X
X
X
60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
X
X
X
X
X
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
X
X
X
X
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปทแี่ ลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
X
X
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
X
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม
– หมายถึง ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนและประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ใน ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจากการ
สัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูล
ยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน รายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอคณบดี
เพื่อแจงอาจารย ประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรั บปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกลยุทธการสอน
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