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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
Bachelor of Home Economics Program in Foods and Nutrition

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Home Economics (Foods and Nutrition)
B.H.E. (Foods and Nutrition)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
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 4/2555
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในปการศึกษา 2557
8. ตัวอยางอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) โภชนากร
(2) นักกําหนดอาหาร
(3) ครู/อาจารย
(4) พอครัว/แมครัว ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ
(5) เจาหนาที่สูทกรรม
(6) พนักงานและผูจัดการแผนกเบเกอรี่
(7) นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือหรือนิตยสารอาหาร
(8) นักธุรกิจอาหาร
(9) นักพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
(10)ผูประเมินคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาววไลภรณ สุทธา ตําแหนงอาจารย
คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2536
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
2. นายเจตนิพัทธ บุณยสวัสดิ์ ตําแหนงอาจารย
คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2550
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
3. นางสาวสุนีย สหัสโพธิ์ ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ วท.ม.(โภชนศาสตร), 2528
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
4. นางสาวพจนีย บุญนา ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2537
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
5. นางสาวสุพรรณิการ โกสุม ตําแหนงอาจารย
คุณวุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2546
เลขประจําตัวประชาชน xxxx xxxxx xx x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ของโลกจะมีมากขึ้น และการรวบรวมกลุมเศรษฐกิจที่
สําคัญตอในประเทศไทยในชวงแผนการพัฒนาฉบับที่ 11 ไดแก การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย โดยกรอบ
การคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งจะกอใหเกิด
ความรวมมือดานการลงทุนเปดสาขาดานงานบริการ การจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อชวยใหมีการ
เคลื่อนยายเสรีไดมากขึ้น ประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดานทั้งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในการปรับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอื่น
ในชวงแผนพัฒนาฉบับ 11 คาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4-5 ตอป ซึ่ง เศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6-7 ตอป จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทําใหประเทศไทยจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจจากการพึ่งภาคงานบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อกาวสู “ ศูนยกลางการ
บริการและการทองเที่ยวของภูมิภาค ” นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจแลว ประเทศไทยยัง
ไดเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ แลวในชวง 5 ปที่ผานมา และจะเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณใน
ป 2568 ซึ่งมีผลทําใหประชากรวัยเด็ก และวัยทํางานลดลง สงผลตอรายจายดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ภาครัฐมุงผลักดันการพัฒนาศักยภาพ แตยังคงมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา และระดับสติปญญาของ
ประชากรวัยเด็กรวมถึงประชาชนยังมีพฤติกรรมการดํารงชีวิต ที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย โดยกลุมวัยเด็กมี
พัฒนาการดานความสามารถทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณคอนขางต่ํา ขณะที่กลุมวัยทํางาน

4
ยังมีผลิต ภาพต่ํา อายุ ขัย ของคนไทยเพิ่ มขึ้น เป น 75.6 ป แต มีปญหาการเจ็บป ว ยด วยโรคที่ปองกั น ได
5 อั น ดั บ แรกสู ง ขึ้ น ในทุ ก โรค ทั้ ง โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดในสมองตี บ
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง โดยเฉพาะกลุมวัยสูงอายุ การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เพิ่มขึ้น อาทิโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ สงผลตอภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว จําเปนตองพิจารณาการวาง
แผนการจัดทําหลักสูตร เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม การวางแผน
การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) โดย
นําสถานการณดังกลาวมาวางแผนหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม กาวทันกระแสโลกาภิวัตนอยางเทาทัน สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักสูตรนี้
มีความทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานอาหารและโภชนาการโดยสรางความเขมแข็งให
สอดคลองกับโครงสรางของระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน
สรางฐานความรูในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยาง
รูเทาทัน มีการวางแผนหลักสูตรในการสรางความพรอม ในการประกอบอาชีพดานอาหารและโภชนาการ
ทั้ ง ด า นร า งกาย สติ ป ญ ญา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให ผู ที่ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมี ค วามสามารถใน
การแกปญหามีทักษะในการประกอบอาชีพดานคหกรรมศาสตรในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยาง
ชํานาญการ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญตอการวางแผนหลักสูตร โดย
วางแผนพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน และอนุรักษวัฒนธรรมอันดีของไทย นํา
ความรูใหเทาทันโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานอาหารและโภชนาการ สงเสริมสายสัมพันธใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหมีความเขมแข็ง และอยูรวมกันอยางสันติสุข เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความ
เปนธรรม เปนหลักสูตรที่ใหความรูตอคนในสังคมไทย และถายทอดองคความรูสูสังคม ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม นําความรู สรางภูมิคุมกัน มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ อยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสงบสุขและยั่งยืน
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
(1) หลั ก สูต รตอ งมี ก ารปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลง และพั ฒ นาให สอดคล อ งกับ สถานการณ ท าง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
(2) ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
(3) หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของสถานประกอบการ
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(4) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและ
สังคม
(5) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน แกปญหา
เฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(1) สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคม สถาบันตอง
รับผิดชอบในการระดมความรูเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนทุกดาน
(2) สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ระหวาง
คณาจารยและผูเรียนกับสถาบันในประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปนสากล
และแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันใน
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก รหัสวิชา 07-311-101ชื่อวิชาหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ ทุก
สาขาวิชาในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานอาหารและโภชนาการที่มีความรู ความสามารถ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ทักษะ และจริยธรรมอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย สุจริต ตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาที่สังคม และธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงานดานอาหาร โภชนาการ
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตทางดานอาหารใหเพียงพอกับสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการบูรณาการวิชาตางๆ อยางเปนองครวม มี
แนวคิดอยางเปนระบบในการวิจัย และพัฒนาองคความรูใหกาวหนาสามารถนําความรูทักษะ และความ
เชี่ยวชาญไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการดานอาหารและโภชนาการได
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใฝเรียนรูตลอดชีวติ เพื่อมุงพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ใหเจริญกาวหนา สามารถติดตอสื่อสารอยางเขาใจในโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
- ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สอดคลองกับความตองการ ในความตองการของ
ดานอาหารและโภชนาการ
ผูประกอบการดานอาหาร
และการเปลี่ยนแปลงของ
และโภชนาการ
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการใหมีประสบการณ
จากการนําความรูทาง
วิชาการมาปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ
- สนับสนุนบุคลากรดาน
การเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
จํานวนอาจารยในหลักสูตร
การศึกษาตอ
การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาแรกเขาอาจพบปญหาการปรับตัวจากการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัย แตกตางกันจากเดิมในดานสังคม การอยู
รวมกัน และการทํากิจกรรม
(2) ความรูพื้นฐานทางวิชาชีพของนักศึกษามีไมเทากันทําใหการเรียนรูและรับรูตางกัน
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม แ ละแนะนํ า การวางเป า หมายชี วิต เทคนิ ค ในการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลาที่เหมาะสม
(2) อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแลนักศึกษา ตักเตือน และใหคําแนะนําแกนักศึกษา
(3) จัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาชีพใหกับนักศึกษาในชวงแรกกอนเปดภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาปกติ
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
140
140
140
140
140
ชั้นปที่ 2
140
140
140
140
ชั้นปที่ 3
140
140
140
ชั้นปที่ 4
140
140
140
280
420
560
560
รวม
140
140
คาดวาจะจบการศึกษา
2.5.2 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา (เทียบโอน)
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 3
35
35
35
35
35
ชั้นปที่ 4
35
35
35
35
35
70
70
70
70
รวม
35
35
35
35
คาดวาจะจบการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2555
2556
2557
2558
2559
คาบํารุงการศึกษา
1,750,000.- 3,500,000.- 4,900,000.- 6,300,000.- 6,300,000.คาลงทะเบียน
1,491,000.- 2,663,500.- 4,473,000.- 6,132,000.- 6,132,000.เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ
3,241,000.- 6,163,500.- 9,373,000.- 12,432,000.- 12,432,000.-
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
หมวดเงิน

2555

2556

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
5,631,060.- 5,912,613.2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 1,247,190.- 1,309,549.3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
1,374,052.- 1,374,052.(รวม ก)
8,252,302.- 8,596,214.ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
3,362,710.- 4,055,845.(รวม ข)
3,362,710.- 4,055,845.รวม (ก) + (ข)
11,615,012.- 12,652,059.จํานวนนักศึกษา
175
350
* หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษา 76,400.-บาท ตลอดหลักสูตร

ปงบประมาณ
2557
6,208,243.1,375,027
1,374,052.8,957,322.-

2558

2559

6,518,656.- 6,518,656.1,443,778.- 1,443,778.1,374,052.- 1,374,052.9,336,486.- 9,336,486.-

4,258,638.- 4,471,570.- 4,471,570.4,258,638.- 4,471,570.- 4,471,570.13,215,960.- 13,808,056.- 13,808,056.490
630
630

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาทีส่ อดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา

32
3
12
9
6
2
97
16
66
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2เปนรหัสคณะ ( 07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา(0 = ไมระบุสาขาวิชา 3=สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา(0 = หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ ปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ ปนวิทยาศาสตร (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 ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนีห้ รือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
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 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ( 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)
01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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
07-311-101
07-511-101
07-611-102
07-611-104

หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม (Principles of Textiles and Clothing)
หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ (Principles of Cookery and Nutrition)
การประกอบธุรกิจเบื้องตน (Introduction to Business Operation)
หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร (Principles of Home Economics Profession)
หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
(Principles of Art in Home Economics)
07- 011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)
 กลุมวิชาชีพบังคับ
07-312-101
07-312-102
07-312-103
07-312-104
07-312-205
07-613-223

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

66 หนวยกิต ประกอบดวย

โภชนาการมนุษย (Human Nutrition)
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร (Science of Cooking)
อาหารไทย (Thai Cuisine)
ขนมไทย (Thai Desserts)
การทดลองอาหาร (Food Experimentation)
การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
(Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting)
07-312-207 คอมพิวเตอรเพื่องานอาหารและโภชนาการ (Computers for Foods and Nutrition)
07-312-208 อาหารยุโรป (European Cuisine)
07-312-209 อาหารเอเชีย (Asian Cuisine)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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07-312-210
07-312-211
07-312-212
07-312-309
07-312-310
07-312-312
07-312-314
07-312-315
07-312-413
07-312-414
07-312-415

โภชนบําบัด 1 (Diet Therapy 1)
โภชนบําบัด 2 (Diet Therapy 2)
เบเกอรี่ (Bakery)
โภชนาการบุคคล (Personal Nutrition)
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร (Sanitation and Food Safety)
อาหารวาง (Refreshments)
การบริหารงานครัวและหองอาหาร (Kitchen and Restaurant Management)
แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design)
การจัดการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management)
สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ (Seminar in Foods and Nutrition)
โครงงานพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
(Special Project in Foods and Nutrition)
07-312-416 โภชนาการชุมชน (Community Nutrition)
07-413-306 องคประกอบทางเคมีของอาหาร (Chemical Composition of foods)
 กลุมวิชาชีพเลือก

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

15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้

07-313-413 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ
(Co-operative Education for Food and Nutrition)

6(0-40-0)

ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานวิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ
07-313-315 การฝกงานวิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ
(Practice for Foods and Nutrition)

3(0-40-0)

และใหเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
07-313-204
07-313-205
07-313-206
07-313-207
07-313-208
07-313-209

การสาธิตอาหาร (Food Demonstration)
เครื่องดื่มและไอศกรีม (Beverages and Ice-Cream)
เคกและการแตงหนาเคก (Cakes and Cake Decoration)
อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian Cuisine)
อาหารจานดวน (Fast Food)
อาหารประจําภาค (Regional Cuisine)

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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07-313-210
07-313-308
07-313-309
07-313-312
07-313-313
07-313-316
07-313-317
07-313-412
07-413-304
07-412-314
07-512-308
03-311-103
01-003-109

บรรจุภัณฑอาหาร (Food Packages)
ธุรกิจอาหาร (Food Business)
อาหารไทยโบราณ (Traditional Thai Cuisine)
อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health)
ธุรกิจเบเกอรี่ (Bakery Business)
อาหารจีน (Chinese Cuisine)
ศิลปะการตกแตงอาหารและโตะอาหาร
(The Art of Food and Dining Table Decoration)
ชีวเคมีทางโภชนาการ (Nutritional Biochemistry)
การถนอมอาหาร (Food Preservation)
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร (Quality Control of Food Products)
การปฏิบัติการหองอาหาร (Dining Room Operation)
หลักการจัดการ (Principles of Management)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปกติ
ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3
xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3
xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3
07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3
07-312-101 โภชนาการมนุษย
3
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห = 21

01-002-102
xx-xxx-xxx
07-611-104
07-111-102
07-312-102
07-312-103
07-312-104

ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ 2
3
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
หลักศิลปะเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
3
หลักการสิ่งทอและเครื่องนุง หม
3
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
3
อาหารไทย
3
ขนมไทย
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = 27

ทฤษฎี
3
3
3
0
3
2
3
17

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
2
1
0
6
2
5
0
6
4
36

ทฤษฎี
3
0
2
3
2
1
1
12

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
2
1
2
5
0
6
3
5
4
4
4
4
15
31
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xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07-613-223
07-312-208
07-312-207
xx-xxx-xxx

xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
07-511-101
07-312-212
07-312-210
07-312-209
xx-xxx-xxx

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
วิชากลุมภาษาตางประเทศ
3
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3
การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
3
อาหารยุโรป
3
คอมพิวเตอรเพื่องานอาหารและโภชนาการ
3
วิชาชีพเลือก (1)
3
รวม
18
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ทฤษฎี
3
3
1
1
2
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
4
4
4
4
2
5
x
x
x
x

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมภาษาไทย
การประกอบธุรกิจเบื้องตน
เบเกอรี่
โภชนบําบัด 1
อาหารเอเชีย
วิชาชีพเลือก (2)
รวม

ทฤษฎี
3
3
3
1
2
1
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
4
4
2
5
4
4
x
x
x
x

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21
ชั่วโมง/สัปดาห = xx
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xx-xxx-xxx
07-312-309
07-312-211
07-312-315
07-312-312
xx-xxx-xxx

xx-xxx-xxx
07-312-205
07-413-306
07-312-310
07-312-314
07-011-301
xx-xxx-xxx

ปที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
โภชนาการบุคคล
3
โภชนบําบัด 2
3
แบบแผนการวิจัยการทดลอง
3
อาหารวาง
3
วิชาชีพเลือก (3)
3
รวม
18
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ทฤษฎี
3
2
2
2
1
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
2
5
2
5
2
5
4
4
x
x
x
x

ปที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
การทดลองอาหาร
3
องคประกอบทางเคมีของอาหาร
3
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
3
การบริหารงานครัวและหองอาหาร
3
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกเสรี (1)
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ทฤษฎี
3
2
2
3
1
0
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
3
5
2
5
0
6
4
4
2
1
x
x
x
x
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ปที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
07-313-413 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ
6
รวม
6
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
36
0
40
0

ปที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
การจัดการอาหารในสถาบัน
3
สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ
3
โครงงานพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
3
โภชนาการชุมชน
3
วิชาเลือกเสรี (2)
3
รวม
15
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ทฤษฎี
2
2
1
2
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
2
5
2
5
4
4
2
5
x
x
x
x

07-312-413
07-312-414
07-312-415
07-312-416
xx-xxx-xxx

จัดแผนการศึกษาจนครบหลักสูตร

21
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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 หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ 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 ความรูท ั่วไปในการนําเสนอ 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 ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก 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
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
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 การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
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
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 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 : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ 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
การนัด หมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบั ติของสิน คาและบริก าร การพูด ถึง เปา หมายและการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนา
ของการดําเนินงาน 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 องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค 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 การฟงระดับ
ประโยค 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 การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 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 : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การ
ขอรองและการเสนอให 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 การจอง
ตั๋วและการจองหองพัก 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 การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีน
อยางพอเขาใจได
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 ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
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 รวมทัง้ เรียน
วิธกี ารแปลปากเปลา
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 วิธีการ

แปลปากเปลา
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 การ
จัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาสังคม
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 แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย 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 ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย 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 กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
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 สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ 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 : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 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 : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา 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 ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
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) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
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 : ความรู ท่ั ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การ
อางอิง และบรรณานุกรม
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 ลักษณะความ
เชื่อ 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 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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 : พฤติ ก รรมมนุ ษ ย องค ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย การพั ฒ นาตน การพั ฒ นางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ 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 กลุมวิชาคณิตยศาสตรและวิทยาศาสตร
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 พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล 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 วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
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 : ความรูพนื้ ฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิง่ แวดลอม 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 และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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 รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง 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 : ค ว า ม รู ทั ่ว ไ ป เ กี ่ย ว กับ กีฬ า ป ร ะ เ ภ ท ทีม ฝก ทัก ษ ะ ก า ร เ ลน กีฬ า ป ร ะ เ ภ ท ทีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการ
จัดการแขงขันกีฬาประเภททีม 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 : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ กีฬ าประเภทบุค คล ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภทบุค คล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล 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 ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ 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 : ความรูท่วั ไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง 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 : ความรูพื้นฐานดานเสนใยสิ่งทอ คุณสมบัติและลักษณะของผาชนิดตาง ๆ การเลือกซื้อ การ
นําไปใช 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 การ
กําหนดรายการอาหาร ตํารับอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบและการ
ประกอบอาหารอยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ
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 ความรับผิดชอบของผูประกอบการ
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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 หลักการงานอาชีพในสายวิชา
ผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ พัฒนาการครอบครัว บานและศิลปะสัมพันธ แนวโนมของ
เทคโนโลยีงานอาชีพคหกรรมศาสตร การวิเคราะหงานอาชีพ กระบวนการเขาสูอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
การประกอบอาชีพอิสระ 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 ประวัติศาสตรศิลปะที่เกีย่ วของกับงานคหกรรมศาสตร
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
07-312-101

โภชนาการมนุษย
3(3-0-6)
Human Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การของสารอาหารโปรตี น คาร โ บไฮเดรต ไขมั น วิ ต ามิ น เกลื อ แร และน้ํ า
กระบวนการเมตาบอลิซึม ความตองการสารอาหารแตละบุคคล โภชนาการในภาวะปกติ และพยาธิสภาพ ผล
ของการแปรรูป ผลิตภัณฑอาหารเสริมและการเก็บรักษาตอสารอาหาร ฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะ
ทางโภชนาการ
Principles of nutrients; protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and water; personal
process metabolism, nutritional needs; normal diet, histopathology, effects of dietary supplement products
processing and food storage on nutrients; nutritional labels, assessment of nutritional status
07-312-102

วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
Science of Cooking
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมี และกายภาพของอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการ
ประกอบอาหาร การประกอบอาหารประเภทตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงของอาหารในการประกอบอาหารและ
การแกปญหาในการประกอบอาหารโดยใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร
General knowledge of chemical and physical components of food; factors affecting
food cooking; types of cooking; food changes caused by cooking; scientific problem-solving in cooking
procedures
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07-312-103

อาหารไทย
3(1-4-4)
Thai Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย วัตถุดิบ และอุปกรณในการประกอบอาหารไทย หลัก
และวิธีการประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารไทยเพื่อใชในโอกาสและเทศกาลตางๆ เลือกภาชนะ
และตกแตงอาหารไทย
General knowledge of Thai food, raw materials and equipments in Thai cooking;
principles and methods of Thai cooking; Thai cooking for various occasions and festivals; utensil
selection and Thai food garnishing
07-312-104

ขนมไทย
3(1-4-4)
Thai Desserts
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย วัตถุดิบ และอุปกรณในการประกอบขนมไทย หลักและวิธีการ
ประกอบขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อใชในโอกาสและเทศกาลตางๆ เลือกภาชนะและตกแตงขนมไทย
General knowledge of Thai desserts , raw materials and equipments in Thai dessert
cooking; principles and methods of Theai desserts; Thai dessert cooking for various occasions and festivals;
utensil selection and Thai dessert garnishing
07-312-205

การทดลองอาหาร
3(2-3-5)
Food Experimentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการทดลองอาหาร เทคนิคในการทดลองอาหาร การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ กระบวนการทดลองอาหาร การประเมินคุณภาพอาหารโดยใชเครื่องมือ และประสาทสัมผัส
การเขียนรายงานผลการทดลอง
Fundamental knowledge of food experimentation; food experimentation techniques;
reviews of related documents and researches; food experiment processes; food quality assessment using
tools and sensory evaluation; report writing of experimental results
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07-613-223

การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง
3(1-4-4)
Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปอก-ควาน การแกะสลักผักและผลไม การประดิษฐภาชนะจากใบตอง เพื่อนําไปจัด
ตกแตงอาหาร โตะอาหารและสถานที่ตามโอกาส
Basic skills of peeling and coring; vegetable and fruit carving; banana leaf container
making for decorating foods, dining tables and venues in various occasions
07-312-207

คอมพิวเตอรเพื่องานอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Computers for Foods and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สว นประกอบของคอมพิว เตอร โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมประยุก ตสํา หรับงาน
อาหารและโภชนาการ โปรแกรมเพื่อการคํานวณและ การนําเสนอผลงานดานอาหารและโภชนาการ ฝกการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาหารและโภชนาการ
Computer components; basic and applied programs for foods and nutrition; calculating
program; foods and nutrition presentation; computer practice in foods and nutrition
07-312-208

อาหารยุโรป
3(1-4-4)
European Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัฒนธรรมอาหารของประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ประเภทของอาหารยุโรป อาหาร
อิตาลี อาหารฝรั่งเศสและอาหารอเมริกัน การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารยุโรป
คําศัพทเทคนิคที่ใชในการประกอบอาหารยุโรป การประกอบอาหารเรียกน้ํายอย อาหารจานหลักและ
อาหารหวาน
Food cultures of European and American countries; types of European food; Italian,
French and American cuisines; selection of raw materials and equipments in European cuisine cooking;
technical terms of European cuisine cooking; appetizer cooking; main courses and desserts
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07-312-209

อาหารเอเชีย
3(1-4-4)
Asian Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัฒนธรรมอาหารของประเทศแถบเอเชีย ประเภทของอาหารเอเชีย การเลือกวัตถุดิบและ
อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารเอเซีย ไดแก อาหารญี่ปุน อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม
อาหารเกาหลี ประกอบอาหารเอเชียตามความนิยม
Food cultures of Asian countries including Japan, China, India, Vietnam, Korea; types
of Asian cuisine; raw material selection and Asian cuisine cooking equipments; popular Asian
cuisine cooking
07-312-210

โภชนบําบัด 1
3(2-2-5)
Diet Therapy 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหารโรงพยาบาล อาหารผู ป ว ยโรคอ ว น อาหารผู ป ว ยโรคเบาหวาน อาหารผู ป ว ย
โรคหัวใจขาดเลือด อาหารผูปวยโรคตับและถุงน้ําดี อาหารผูปวยโรคไตอาหารผูปวยโรคระบบทางเดิน
อาหาร อาหารผูปวยโรคเกาท การใชตารางอาหารแลกเปลี่ยน คํานวณและประกอบอาหารตามใบสั่งแพทย
Hospital diet; obesity diet; diabetic diet; ischemic heart disease diet; pancreatitis and
cholecystitis diet; renal diet; alimentary disease diet; arthritis diet; use of table of food exchange;
calculation and preparation of food according to a medical prescription
07-312-211

โภชนบําบัด 2
3(2-2-5)
Diet Therapy 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-312-210โภชนบําบัด 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหารผูปวยในโรงพยาบาล และหลักการสั่งอาหาร รายการอาหารแลกเปลี่ยน การคํานวณ
การจัดอาหารผูปวยตามใบสั่งแพทย การสัมภาษณผูปวยเพื่อสืบประวัติการรับประทานอาหาร อาหารเฉพาะ
โรคและการประเมินภาวะโภชนาการผูปวย
Food for patients in hospital and principles of food ordering; food exchange list;
calculation of patients diet according to doctor’s prescription; a patient’s interview for history of dietary
intake; therapeutic diet; evaluation of patients’ nutritional status
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07-312-212

เบเกอรี่
3(1-4-4)
Bakery
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวัติของเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ คําศัพทที่เกี่ยวของในงานเบเกอรี่วัตถุดิบ
และอุปกรณในงานเบเกอรี่ การผลิตผลิตภัณฑคุกกี้ เคก ขนมปงและเพสตี้: การเลือกใชบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
History of bakery; types of bakery; bakery terminology; raw materials and bakery
equipments; production of cooky, cake, bread and pastry; the selection of package for bakery products
07-312-309

โภชนาการบุคคล
3(2-2-5)
Personal Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการบุคคล โภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร
วัยทารก เด็กวัยกอนเรียน เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ คํานวณพลังงานและสารอาหาร
การประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ ที่มีคุณคาทางโภชนาการ
General knowledge of personal nutrition; nutrition for pregnant women, lactating women,
infants, preschool children, school-age children, teenagers, adults and the elderly; calculation of calories
and nutrients; cooking nutritious food for people of different ages
07-312-310

สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
3(3-0-6)
Sanitation and Food Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะของผูสัมผัสอาหาร โรค
และโทษที่เกิดจากอาหาร ระบบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหาร
Principles of sanitation; food safety; personal hygiene for food handlers; diseases and
foodborne illnesses; systems and laws relating to sanitation and food safety
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07-312-312

อาหารวาง
3(1-4-4)
Refreshments
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารวาง การกําหนดรายการอาหารวาง การใชวัตถุดิบ อุปกรณ ใน
การประกอบอาหารวาง การจัดเลี้ยงอาหารวาง การประกอบอาหารวางในโอกาสตางๆ การประกอบอาหาร
วางแบบตะวันตกและตะวันออก
General knowledge of refreshments; refreshments menu setting; raw materials and
equipments used for refreshments cooking; refreshments catering; refreshments cooking for various
occasions; refreshments cooking in Western and Eastern styles
07-312-314

การบริหารงานครัวและหองอาหาร
3(1-4-4)
Kitchen and Restaurant Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวางแผนการดํ า เนิ น งานครั ว และห อ งอาหาร โครงสร า งการบริ ห ารงานครั ว และ
หองอาหาร การใชอุปกรณสําหรับงานครัวและหองอาหาร การจัดซื้อวัตถุดิบ การกําหนดรายการอาหาร
การคํานวณตนทุน การดําเนินงานรานอาหารสวนการผลิตและบริการ
General knowledge of kitchen and restaurant operation planning; structure of kitchen and
restaurant management; using equipments for kichen and restaurant; procurement of raw materials; menu
setting; cost calculating; production and service operation of a restaurant
07-312-315

แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง
3(2-2-5)
Experimental Design
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประเภทของแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง หลักการออกแบบ ขอดีและขอจํากัดของแบบ
แผนแตละประเภท การเลือกใช และสถิติทดสอบ การสรุปผลการทดลอง และการเขียนรายงาน
The pattern of experimental resrearch; design principles; advantage; limitations of each
type of plan; selected, analyzed; conclusion of the trial, report writing
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07-312-413

การจัดการอาหารในสถาบัน
3(2-2-5)
Institutional Food Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประเภทของสถาบั น ที่ มีก ารจัด การดา นอาหาร การจั ด ซื้ อวั ตถุ ดิบ และอุ ป กรณที่ ใ ช ใ น
สถาบันตางๆ หลักการวางแผนและการดําเนินงาน การเก็บรักษาอาหาร การควบคุมการเบิกจายวัตถุดิบ
อาหาร การกําหนดรายการอาหาร การคิดราคาอาหารตอหนวย เทคนิคการประกอบอาหารแตละสถาบัน การ
ควบคุมคุณภาพอาหาร การประกอบอาหารประเภทตางๆ
Types of institutions with food management; raw materials and cooking equipments
purchasing; principles of planning and operating; food storage; raw material disbursement control; menu
setting; food unit pricing; cooking techniques of each institution; food quality control; cooking various
types of food
07-312-414

สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Seminar in Foods and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดสัมมนา ศึกษาคนควาเพื่อการสัมมนาดานอาหารและโภชนาการ รูปแบบ และ
ขั้นตอนการจัดสัมมนา การดําเนินการจัดสัมมนา การประเมินผลและการเขียนรายงานเพื่อการสัมมนาดาน
อาหารและโภชนาการ
Principle of foods and nutrition seminar; research for foods and nutrition seminar,
formats and procedures; of conducting seminar operation, evaluation and report writing for foods and
nutrition seminar
07-312-415

โครงงานพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
3(1-4-4)
Special Project in Food and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คนคว า และวิจัย ทางดานอาหารและโภชนาการ หรื อป ญหาที่เ กี่ ย วข องกั บอาหารและ
โภชนาการ การเขียนโครงรางวิจัย การดําเนินการทดลองในหองปฏิบัติการ การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล สรุปผล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
Conduct of research in the issues or problems of foods and nutrition; proposal writing;
conduct of experiments in the laboratory; data collection and analysis; conclusion; report writing and
presentation
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07-312-416

โภชนาการชุมชน
3(2-2-5)
Community Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-312-309 โภชนาการบุคคล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัฒนธรรมอาหารของชุมชน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการทางโภชนาการของชุมชน
หลักการประเมินภาวะทางโภชนาการในชุมชน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหาโภชนาการของชุมชน
การเฝาระวังดานโภชนาการ การเผยแพรความรูทางโภชนาการ การปรับปรุงคุณภาพอาหารของชุมชน
Community food culture; factors affecting nutritional needs of the community; principles
of community nutritional status evaluation; analysis of guidelines on solving community nutritional
problems; surveillance of community nutrition; nutritional knowledge publicity; community food quality
development
07-413-306

องคประกอบทางเคมีของอาหาร
3(2-2-5)
Chemical Composition of Foods
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเกี่ยวกับ น้ํา คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน แรธาตุ และการเปลี่ยนแปลงของ
องคประกอบทางเคมีระหวางการเตรียมและการประกอบอาหาร
Knowledge of water, carbohydrate, lipid, protein, vitamins and minerals; chemical
changes of food composition during preparation and cookery
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2.2 กลุมวิชาชีพเลือก
07-313-413 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ
6(0-40-0)
Co-operative Education for Food and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติการในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงาน
ที่ตรงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาห
อยางตอเนื่อง โดยทํางานเต็มเวลา มีผูนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการนําเสนอผลงานจากการ
ออกปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
Operating as a full-time worker in a workplace concerning the field of study using
knowledge, abilities, and skills for 16 weeks continuously; follow-up supervision, evaluation, and
systematic operation presentation
07-313-315

การฝกงานวิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ
3(0-40-0)
Practice for Food and Nutrition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานวิชาชีพในสถานประกอบการดานอาหารและโภชนาการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนระยะเวลาการฝก 8 สัปดาหตอเนื่องกัน
Training in foods and nutrition workplaces or related organizations for 8 weeks

07-313-204

การสาธิตอาหาร
3(1-4-4)
Food Demonstration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสาธิตอาหาร องคประกอบของการสาธิตอาหาร ประเภทของการ
สาธิตอาหาร การวางแผนการสาธิตอาหาร การประเมินผลและการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการสาธิต
อาหาร
General knowledge of food demonstration; elements, categories, planning, evaluation,
and the adoption of new technologies for food demonstration
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07-313-205

เครื่องดื่มและไอศกรีม
3(1-4-4)
Beverages and Ice-Cream
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มและไอศกรีม ประเภทของเครื่องดื่มและไอศกรีม หลักการ
ทําเครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแตงเครื่องดื่มและไอศกรีม การคํานวณตนทุน การพัฒนาสูตรและการ
ควบคุมคุณภาพ
General knowledge of beverages and ice-cream; types of beverages and ice-cream;
principles of beverages and ice-cream making; beverages and ice-cream garnishing; cost calculation;
formula development and quality control
07-313-206

เคกและการแตงหนาเคก
3(1-4-4)
Cake and Cake Decoration
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเคกและการแตงหนาเคก วัสดุและอุปกรณที่ใชสําหรับเคกและการ
แตงหนาเคก การแตงหนาเคกแบบตางๆ ตามโอกาสและเทศกาล
General knowledge of cake and its decoration; materials and equipments for cake and its
decoration; cake decorating for various occasions and festivals
07-313-207

อาหารมังสวิรัติ
3(1-4-4)
Vegetarian Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ลักษณะและประเภทของอาหารมังสวิรัติ วัตถุดิบ
และอุปกรณ การประกอบอาหารมังสวิรัติประเภทคาว หวานและวาง
General knowledge of vegetarian cuisine; characteristics and types; raw materials and
equipments; vegetarian cooking : main dishes, desserts, and snacks
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07-313-208

อาหารจานดวน
Fast Food

3(1-4-4)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารจานดวน ประเภทของอาหารจานดวน วัตถุดิบในการประกอบ
อาหารจานดวน การคํานวนตนทุนและการควบคุมคุณภาพของอาหารจานดวน การพัฒนาอาหารจานดวน
จากวัตถุดิบทองถิ่น
General knowledge of fast food; types of fast food; raw materials fast food cooking;
cost calculation and quality control of fast food; development of fast food from local ingredients
07-313-209

อาหารประจําภาค
3(1-4-4)
Regional Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารประจําภาค ประเภทและชนิดของอาหารประจําภาค วัตถุดิบที่
ใชการประกอบอาหารประจําภาค ประกอบอาหารประจําภาคที่เปนที่นิยม พัฒนาตํารับอาหารประจําภาค
ตามสมัยนิยม
General knowledge of regional cuisine; types of regional cuisine; raw materials
using for regional cuisine cooking , popular regional cuisine cooking; development of popular regional
food recipes
07-313-210

บรรจุภัณฑอาหาร
3(1-4-4)
Food Packages
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบรรจุหีบ
หอเพื่องานอาหาร ปจจัยพิจารณาการออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร
และวิธีการทดสอบบรรจุภัณฑ
General knowledge of package material selection; regulations relating to food packaging;
factors relating to food package design; procedures of food package design and package testing
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07-313-308

ธุรกิจอาหาร
3(1-4-4)
Food Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อาหาร ประเภทของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาหาร หลั ก การ
ดําเนินงาน ตํารับมาตรฐาน การผลิตและการควบคุมการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหาร การ
สงเสริมการขายและการจัดจําหนายอาหาร การประกอบอาหารเพื่อธุรกิจ
General knowledge of food business; types, principles of food business procedures;
standard recipe; production and production control; laws relating to food business, sales promotion and
food distribution; cooking for business
07-313-309

อาหารไทยโบราณ
3(1-4-4)
Traditional Thai Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทยโบราณ วัตถุดิบ เครื่องปรุงและอุปกรณที่ใชสําหรับอาหาร
ไทยและขนมไทยโบราณ การประกอบอาหาร ศิลปะการตกแตงอาหารไทยโบราณเพื่อการอนุรักษและเพื่อ
ธุรกิจ
General knowledge of traditional Thai food; raw materials, ingredients and cooking
equipments for Thai food and traditional Thai dessert; cooking of the food; art of traditional Thai food
decoration to preserve Thai culture and for business
07-313-312

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Food for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ อาหารฟงกชัน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ สารพฤกษเคมีตอสุขภาพ
General knowledge of food for health; natural food for health; functional food; foodsupplement products for health; phytochemicals for health
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07-313-313

ธุรกิจเบเกอรี่
3(1-4-4)
Bakery Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การผลิ ต การเปลี่ ย นแปลงระหว า งกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทคุกกี้ เคก ขนมปง และเพสตี้ การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ การดําเนินธุรกิจ เบเกอรี่
General knowledge of production techniques; changes during the production of bakery
products, cakes, bread and pastry; bakery product development; bakery bakery operation
07-313-316

อาหารจีน
3(1-4-4)
Chinese Cuisine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารจีน ประวัติความเปนมา ลักษณะของอาหารจีน การประกอบ
อาหารจีน การจัดรายการอาหารเปนชุด การจัดเลี้ยงอาหารจีน
General knowledge of Chinese food; background history; Chinese food characteristics;
Chinese food cooking; menu setting Chinese food catering.
07-313-317

ศิลปะการตกแตงอาหารและโตะอาหาร
3(1-4-4)
The Art of Food and Dining Table Decoration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะการตกแตงอาหารและการจัดโตะอาหาร ความสําคัญของศิลปะ ใน
การออกแบบจัดตกแตงอาหารและโตะอาหาร หลักการและรูปแบบการจัดตกแตง การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
และ ภาชนะทีใ่ ชในการตกแตงอาหารและโตะอาหาร ตลอดจนการออกแบบจัดตกแตงอาหารและโตะอาหาร
ใหเหมาะสมกับโอกาสและเทศกาล รวมถึง เทคนิค และวิธีการประกอบอาหารเพื่อการจัดตกแตงอาหารและ
โตะอาหาร
General knowledge of the art of food and dining table decoration; importance, principles
and patterns of decoration; material, equipment and container selection; proper design for decoration;
techniques and cooking methods for food and dining table decoration
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07-313-412

ชีวเคมีทางโภชนาการ
3(3-0-6)
Nutritional Biochemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 07-312-101 หลักโภชนาการ
07-412-305 เคมีอาหาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เซลล และการดํ า รงชี วิ ต ของเซลล องค ป ระกอบทางเคมี โครงสร า ง หน า ที่ ข องสาร
คาร โ บไฮเดรต โปรตี น ไลพิ ด นิ ว คลี โ อไทด เอนไซม แ ละวิ ต ามิ น รวมถึ ง การย อ ย การดู ด ซึ ม
เมแทบอลิซึมของสารดังกลาว ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมในรางกายมนุษย
Cells and living of cells; chemical elements, structure and functions of carbohydrate,
protein, lipid, nucleotide, enzyme and vitamin; digestion, absorption and metabolism of each nutriemts,
metabolic disorder in the human body
07-413-304

การถนอมอาหาร
3(2-3-5)
Food Preservation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อมคุณภาพของอาหาร การเนาเสียของ
อาหารทางกายภาพเคมี แ ละชี ว ภาพ หลั ก และกรรมวิธี ก ารถนอมอาหาร การถนอมอาหารเพื่อ เป น
อุตสาหกรรมขนาดยอม
Importance of food preservation; causes of deterioration of food; physical, chemical and
biological spoilage of food; principles and methods of food preservation; food preservation for small and
medium enterprises
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07-413-314

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Quality Control of Food Products
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ ปฏิบัติการ
ตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี โดยเรียนรูทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตร พรอม
ทั้งวิเคราะห รายงานผลทางสถิติ เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารใหไดมาตรฐานตามกฎหมาย
Quality control in food industry; sampling for acceptance; laboratory concerning
physical and chemical quality measurements; developing skills in using scientific equipments, statistical
analysis of results and report writing in food quality control according to the standard required by law
07-512-308

การปฏิบัติการหองอาหาร
3(1-4-4)
Dining Room Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การประยุกตความรูดานอาหารและโภชนาการและดานการจัดการธุรกิจเขาสูภาคปฏิบัติ
ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วางแผนในการ
ดําเนินงานหองอาหาร และฝกปฏิบัติการในหองอาหารแบบจําลอง
Application of knowledge in foods and nutritions and business management into
operation; factors contributing to professional success; field trips; implementation plan and training in the
simulative dining room
03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการ การประกอบธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการทางการจัดการ
สภาพแวดลอมองคการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การชี้นํา การควบคุม
เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Principle of management; elements in doing business, concepts, theories and
development in the management; organizational environment; planning; organizing; human resources
management; leading; controlling; modern management techniques
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
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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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาววไลภรณ สุทธา
xxxx xxxxxx xx x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

2

นายเจตนิพัทธ บุณยสวัสดิ์
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

3

นางสาวสุนีย สหัสโพธิ์
xxxx xxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

วท.ม.
วท.บ.

4

นางสาวพจนีย บุญนา
xxxx xxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

5

นางสาวสุพรรณิการ
โกสุม
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
แตละปการศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษา
พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
คหกรรมศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
2536
16 16 16 16
ส.เทคโนโลยี
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2527
คหกรรมศาสตร
ม.เกษตรศาสตร 12 12 12 12
2550
ส.เทคโนโลยี
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2542
16 16 16 16
โภชนศาสตร
ม.มหิดล
2528
จุฬาลงกรณ
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัย
2526
คหกรรมศาสตร
ม.เกษตรศาสตร 16 16 16 16
2537
คหกรรมศาสตรศึกษา- ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
อาหารและโภชนาการ
2527
คหกรรมศาสตร
ม.เกษตรศาสตร 16 16 16 16
2546
คหกรรมศาสตรศึกษา- ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
อาหารและโภชนาการ
2541
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

1

นางสาวสุรีย แถวเที่ยง
xxxx xxxxxx xx x

รอง
ศาสตราจารย

2

นางวาสนา ขวยเขิน
xxxx xxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

3

นางปานทิพย ผดุงศิลป
xxxx xxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

4

นางชญาภัทร กีอ่ าริโย
xxxx xxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

5

นางจุฑามาศ พีรพัชระ
xxxx xxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

จากสถาบัน
คุณวุฒิ
การศึกษา
พ.ศ.
คศ.ม. คหกรรมศาสตร มทร.พระนคร
2552
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ.
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2524
ส.เทคโนโลยี
อาหารและ
คศ.บ.
ราชมงคล
โภชนาการ
2525
อุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ
ค.ม.
มหาวิทยาลัย
2536
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ.
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2526
คศ.ม. คหกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
2536
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ.
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2527
อุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ
ค.ม.
มหาวิทยาลัย
2533
ม. สุโขทัย
คศ.บ การโรงแรมและ
ธรรมาธิราช
ภัตตาคาร
2543
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2525
สาขาวิชา/
วิชาเอก

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
16 16 16 16

16

16

16

16

16

16

16

16

6

6

6

6

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
ที่
6

7

8

9

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวอภิญญา
มานะโรจน
xxxx xxxxxx xx x

นางวรรณภา
หวังนิพพานโต
xxxx xxxxxx xx x
นางสาวนิศารัตน สุขเอม
xxxx xxxxxx xx x

นางสาวฉวีวรรณ แจงกิจ
xxxx xxxxxx xx x

ตําแหนง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ค.ม.

อุดมศึกษา

คศ.บ.

อาหารและ
โภชนาการ

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ
ค.ม.

คหกรรมศาสตร
อุดมศึกษา

คศ.บ.

อาหารและ
โภชนาการ

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

อาหารและ
โภชนาการ

10

นางสุดจิตร วรรณโชติ
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

คศ.บ.

อาหารและ
โภชนาการ

11

นางสาวปรัศนีย
ทับใบแยม
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

คศ.บ.

อาหารและ
โภชนาการ

นางสาวฐิติพร เพ็งวัน
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร

ศษ.บ.

คหกรรมศาสตร

12

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2540
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
2527
ม.เกษตรศาสตร
2533
มศว. 2526
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2537
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
2521
ม.เกษตรศาสตร
2537
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
2524
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
2528
ม.เกษตรศาสตร
2548
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
2543
ม.เกษตรศาสตร
2549
ม.เชียงใหม
2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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3.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

13

นางสาวนันทวัน ชมโฉม
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

14

นายเชาวลิต อุปฐาก
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

15

นางสาวสุมภา เทิดขวัญชัย
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

16

นายจักราวุธ ภูเสม
xxxx xxxxxx xx x
นายโชดก ทับจันทร
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

17

18

19

20

นางสาวพรรณี
วิศิษฎวงศกร
xxxx xxxxxx xx x
นางปยะธิดา สีหะวัฒนกุล
xxxxxxxxxxxxx

นางสาวประพาฬภรณ
ธีรมงคล
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ม.เกษตรศาสตร
2551
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ.
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ
2546
คหกรรมศาสตร
คศ.ม.
มทร.พระนคร
2552
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ.
อาหารและ
ราชมงคล
โภชนาการ-พัฒนา
2548
ผลิตภัณฑ
คหกรรมศาสตร
มทร.พระนคร
คศ.ม.
2552
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ- ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล
พัฒนาผลิตภัณฑ
2548
คศ.บ.
อาหารและ
มทร.พระนคร
โภชนาการ
2549
คศ.บ.
อาหารและ
ส.เทคโนโลยี
โภชนาการ
ราชมงคล
2547
คศ.บ. ศึกษา-ผาและเครื่อง
วิทยาลัยครู
แตงกาย
สวนดุสิต
2525
คหกรรมศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
คศ.ม.
2543
ส.เทคโนโลยี
คศ.บ
พัฒนาการ
ราชมงคล
ครอบครัวและเด็ก
2530
คหกรรมศาสตร
มทร.พระนคร
คศ.ม.
2552
ม.รามคําแหง
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
2548
วท.ม.

คหกรรมศาสตร

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

10

10

10

10

16

16

16

16
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
1

นายธาณี สุคนธะชาติ
xxxx xxxxxx xx x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

คอ.ม.

อส.บ
2

นายนันทวิทย
เผามหานาคะ
xxxx xxxxxx xx x

อาจารย

กศ.ม.

B.B.A

3

นายจุมพล
กาญจนปญญาคม
xxxx xxxxxx xx x

4

นายทนง คลี่ขยาย
xxxx xxxxxx xx x

กรรมการ
ผูจัดการ
บริษัทฟรีมา
ฟูดสซัฟฟราย
จํากัด
เจาของกิจการ
รานเบเกอรี่

วท.บ.

คศ.บ.

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก
การศึกษา
พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
ส. พระจอม 10 10 10 10
เทคโนโลยี
เกลาเจาคุณ
ผลิตภัณฑ
ทหาร
อุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
2547
ม.เกษมบัณฑิต
วิศวกรรม
2541
อุตสาหการ
5
5
5
จิตวิทยาการศึกษา ม. ศรีนครินทร 5
วิโรฒ
2548
Bachelor in
Les Roches
Business
Hotel
Administration
Management
School
Switzerland
2001
วิทยาศาสตรการ ม.เกษตรศาสตร อาหาร
2521

อาหารและ
โภชนาการ

ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล

2542

-

-

-

-
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการให บัณ ฑิตมีประสบการณใ นงานอาชีพ จริ งก อนจบการศึก ษา จึงกํ าหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขา
ไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
(3) กลาคิด กลาปฏิบัติ กลานําเสนอรวมถึงสามารถวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไข
ปญหารวมกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.2 ชวงเวลา
ชวงภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหา
หรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผู
รวมโครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
และทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานพิ เ ศษที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถทํ า ให เ กิ ด ประโยชน ต อ การเรี ย นรู ท างอาหารและ
โภชนาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการทําโครงงานพิเศษทางอาหารและ
โภชนาการสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตาม
แผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา การ
สื่อสาร การมีมนุษ ยสัมพันธที่ดี และการวางตั วในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษา
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด
หัวหนากลุมในการปฏิบัติงานกลุม ทํางานเปนทีม และการทํารายงาน
ตลอดจนกําหนดใหทุกคน มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปน
การฝกใหนักศึกษาได สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
ในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความ
คิดเห็น
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ั นธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกั ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
กําหนดใหมีวฒ
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรหู นาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผสู อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
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(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทงั้ ในสาขาวิชาและนอกสาขาวิชา
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
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) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชนถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับ
ผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.53 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่ วของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆ
ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
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(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3 ) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
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

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
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

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
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) มีวินยั ซื่อสัตยสุจริตและมีจติ สาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยางกวางขวาง และเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการ และวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูทั้งในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชา
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

07-111-102 หลักการดานสิ่งทอและเครื่องนุงหม
07-311-101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องตน
07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
07-611-104 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร
07-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
07-312-101 โภชนาการมนุษย
07-312-102 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
07-312-103 อาหารไทย
07-312-104 ขนมไทย
07-312-205 การทดลองอาหาร
07-613-223 การแกะสลักผักผลไมและงานใบตอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา
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5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3 4





















































6.ทักษะพิสัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

07-312-207 คอมพิวเตอรเพือ่ อาหารและโภชนาการ
07-312-208 อาหารยุโรป
07-312-209 อาหารเอเชีย
07-312-210 โภชนบําบัด1
07-312-211 โภชนบําบัด 2
07-312-212 เบเกอรี่
07-312-309 โภชนาการบุคคล
07-312-310 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
07-313-312 อาหารวาง
07-312-314 การบริหารงานครัวและหองอาหาร
07-312-315 แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง
07-312-413 การจัดการอาหารในสถาบัน
07-312-414 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู

4.ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ปญญา

1

2

3

4
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5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

























































6.ทักษะพิสัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

07-312-415 โครงงานพิเศษทางอาหารและ
โภชนาการ
07-312-416 โภชนาการชุมชน
07-413-306 องคประกอบทางเคมีของอาหาร
07-313-413 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ
07-313-315 การฝกงานทางอาหารและโภชนาการ
07-313-204 การสาธิตอาหาร
07-313-205 เครื่องดื่มและไอศกรีม
07-313-206 เคกและการแตงหนาเคก
07-313-207 อาหารมังสวิรัติ
07-313-208 อาหารจานดวน
07-313-209 อาหารประจําภาค
07-313-210 บรรจุภัณฑอาหาร

2

3

4

2.ความรู
5

1

2

3

4.ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ปญญา
4

1

2

3

1

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

6.ทักษะพิสัย
1

2

3

                      



































































 
 






               
               
               
               

 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 










































  
  





  
  
  














 
 
 






















77
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

07-313-308 ธุรกิจอาหาร
07-313-309 อาหารไทยโบราณ
07-312-312 อาหารเพื่อสุขภาพ
07-313-313 ธุรกิจเบเกอรี่
07-313-314 อาหารจีน






07-312-313 ศิลปะการตกแตงอาหารและโตะอาหาร 
07-312-412 ชีวเคมีทางโภชนาการ
07-413-304 การถนอมอาหาร
07-413-314 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
อาหาร
07-512-308 การปฎิบัติการหองอาหาร
03-311-103 หลักการจัดการ
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2







 
 

3








4







 
 

2.ความรู
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4.ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ปญญา
4
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5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   





6.ทักษะพิสัย
1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูอยางนอย
ตามที่กําหนดไวในมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยมี หั ว หน า
สาขาวิชา พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามมคอ.3
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรูของนัก ศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ใชการประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต และเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึ งระดับความพึงพอใจในด านความรู ความพรอมและ
คุณสมบัติดานอื่นๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การเชิ ญผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกและผู ประกอบการด านอาหารและโภชนาการ มาประเมิ น
หลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิเศษ/วิ ทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรูและการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)

79
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจน
หลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/เขารวมสัมมนาเชิงวิชาการดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับคณาจารยอื่นหรือผูชํานาญการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
(2) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหอาจารยซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการใหเพียงพอ และทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
(3) ใหอาจารยมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม
(4) สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(5) สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอตลาดดานอาหารและโภชนาการ รวมทั้งการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(6) สนับสนุนใหอาจารยใหบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อ
นํ า ประสบการณ ม าพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น ต อ ความต อ งการของสถาน
ประกอบการ
(7) มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และมคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5และมคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตร โดยเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถก า วทั น หรื อ เป น
ผูนําในการสรางองคความรู
ใหม ๆทางด า นอาหารและ
โภชนาการ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝ รู มี แ นวทางการ
เ รี ย น ที่ สร า ง ทั้ ง ค ว า ม รู
ความสามารถในวิ ช าการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความ
ตอ งการของสถานประกอบการ
ดานอาหารและโภชนาการ โดย
เชิ ญ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มาร ว มในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 3 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมี แ นวทางการเรี ย นหรื อ
กิ จ กรรมประจํา วิ ช าให นั ก ศึ ก ษา
ได ศึ ก ษาความรู ที่ ทั น สมั ย ด ว ย
ตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรูและ
หรื อ ผู ช ว ยสอนเพื่ อ กระตุ น ให
นักศึกษาเกิดความใฝรู

การประเมินผล
1 . จํ า น ว น วิ ช า เ รี ย น ที่ มี
ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ฝ ก ง า น
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทาง
อาหารและโภชนาการ
2. จํานวนรายวิชาที่มีแนวทางให
นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาค น คว า
ความรูใหมไดดวยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํ า ประวั ติ ด า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณและการพัฒนา
อบรม
4.จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรู
และบั น ทึ ก กิ จ กรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการ
ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย โ ด ย
นักศึกษา
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ 6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายใน
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
คณะฯ ทุก 2 ป
ประสบการณหลายป และมี
จํานวนคณาจารยประจําไมนอ ย 7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ
กวาเกณฑมาตรฐาน
4 ป
6. สนับสนุนใหอาจารยเปนผูนํา
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต ทุกๆ
ในทางวิชาการและหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
2 ป
อาหารและโภชนาการหรือใน
ดานที่เกีย่ วของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกีย่ วของทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณเครื่องมือวิจยั
งบประมาณผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูล
ในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ปซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายไดใหกับ
สาขาวิชาการจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายไดการวาง
แผนการจัดหาการใชและการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการโภชนาการ โครงงานพิเศษ ทดลองอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม อาหาร
ไทย ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ สํานักวิทยบริการศูนยโชติเวช สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียน
การสอน
2.3.3 จัดหาวัสดุครุภัณฑและสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง โดยคณะจัดสรร
งบประมาณประจําปและอาจารยเสนอความตองการทรัพยากร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพอเพียงทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากอาจารยและนักศึกษา
2.4.2 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาที่อาจารยและ
นักศึกษาสามารถใชบริการได

83
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
1. มีหองเรียนหองปฏิบัติการ 1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบตั ิการ
ทางอาหารและ
ทางอาหารและโภชนาการทีม่ ี นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรูและการปฏิบัติการ
โภชนาการที่มมี าตรฐาน
ความพรอมใชงานอยางมี
2. มีชองทางการเรียนรูที่
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
และการปฏิบตั ิการสําหรับการ
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
ทบทวนการเรียน
นอกหองเรียนและเพื่อ
2. ในหองสมุดมีการใหบริการทัง้
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
หนังสือ ตํารา และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู
อยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1.1.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโทด า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาวิ ช าอาหารและ
โภชนาการ เช น คหกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนตน
3.1.1.2 มีประสบการณการสอนหรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานอาหารและโภชนาการใน
ระดับอุดมศึกษา
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของ
สาขาวิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษาและประจําปเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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3.3 การเชิญคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชาและบางหัวขอที่ตองการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลาและสอนพิเศษโดยกําหนดหลักเกณฑ
กวางๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชนผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพเปนตน
และขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.3 คณาจารยพิเศษที่สอนเต็มภาคการศึกษาตองมี รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 โดย
ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณโดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนงและทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงานเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่นและนํามา
พัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการและโครงการวิจัย
ของสาขาวิชาเพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดองคความรูใหมๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรมแกนักศึกษา
โดยจัดตารางเวลาอยางชัดเจน
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมชมรมกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ X
X
X
X
X
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
X
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
X
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม
– หมายถึง ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนํารวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอนในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะและทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใชโดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผสู อนและประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออกการทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.2.3การทดสอบการเรียนรูข องนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอืน่ โดยใช
ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรใน ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
รวมทั้งจากการสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิตและตัวแทนคณาจารยการเปดเว็บไซต (web site) เพื่อ
รับขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอกโดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของโดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต การ
วิพากษหลักสูตรและการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสูตําแหนง
ระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 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
เพื่อแจ งอาจารย ประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกลยุทธการสอน
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