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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป  
1 รหสัและช่ือวชิา 

 07-011-501  ทศันมิติทางคหกรรมศาสตร์ 
 (Perspectives in Home Economics) 

2 จ านวนหน่วยกิต  
       3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3 หลกัสูตรและประเภทของวชิา 
       วชิาชีพพื้นฐานในหลกัสูตรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
       ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นพรรณ  บุณยรัตกลิน 
 อาจารยว์ไลภรณ์  สุทธา  
 อาจารยอ์จัฉราวรรณ  ณ สงขลา 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    
        ภาคเรียนท่ี 1/2557 ชั้นปีท่ี 1 ปริญญาโททุกกลุ่ม 

6 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
       ไม่มี 

7 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 
       ไม่มี 

8 สถานท่ีเรียน 
       คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

9 วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1.  นกัศึกษาเขา้ใจและอธิบายความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎีและปฏิบติัในหลกัการทางคหกรรม
ศาสตร์และประยกุตห์ลกัการ ปรัชญา แนวคิดทางคหกรรมศาสตร์มาใชก้บัรายวชิาอ่ืนๆได ้
 2.  นักศึกษาคิดวิเคราะห์ความนิยมแนวโน้มของงานคหกรรมศาสตร์เชิงอนาคตให้
เหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั (SWOT ANALYSIS) 
 3.  นักศึกษาสามารถน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีใหม่ทางคหกรรมศาสตร์ได้ เพื่อการ
พัฒนาวงการคหกรรมศาสตร์ให้ได้มาตรฐานบนพื้นฐานขององค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม 
(Knowledge base society) 

2 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
      เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. 2555 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1 ค าอธิบายรายวชิา 

07-011-501 ทศันมิติทางคหกรรมศาสตร์             3(3-0-6) 
  (Perspectives in Home Economics) 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ของคหกรรมศาสตร์ การจดัการ
ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ส่ิงทอ 
เคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิงประดิษฐ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์และเคร่ืองทุ่นแรงส าหรับงานบา้น 
พฒันาการและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่องานคหกรรมศาสตร์ 
 Philosophy, theories and principles of home economics; family and 
community resource and community management; management of foods 
and nutrition, textiles, apparel, crafts, creative-economy and energy saving 
tools for housework; the impact of changes on home economics. 

2 จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
บรรยาย 15 ชัว่โมง 

ต่อภาคเรียน 
สอนเสริมเฉพาะ
ความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบติั 60 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 4 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ 

 

3 จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
สถานท่ีใหค้  าปรึกษาฯ อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 หอ้งนกัศึกษาปริญญาโท 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

       1.  ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑข์องสังคม 
       2.  มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจิตสาธารณะ 
       3.  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
       4.  เขา้ใจคุณค่าของงานคหกรรมศาสตร์ 

 1.2   วธีิการสอน 
       1.  รูปแบบการสอนการอธิบายและบรรยายในชั้นเรียนในหวัขอ้ทฤษฎี 
       2.  การออกไปทศันศึกษาดูงานในแหล่งงานคหกรรมศาสตร์ในสถานท่ีจริง 
       3.  การยกตวัอย่างน าผลงานและกลุ่มงานคหกรรมศาสตร์ด้านต่างๆในรูปแบบต่างๆมาเป็น
 ประเด็นในการน าเสนอความคิด วเิคราะห์ปัญหา และอภิปราย 
       4.  สอดแทรกความซ่ือสัตยต่์อตนเอง  และสังคม 
       5.  ปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชีพคหกรรมศาสตร์ 
       6.  ผูส้อนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี    

 1.3 วธีิการประเมินผล 
        1.  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้หอ้งเรียนและการน าเสนอผลงานในหอ้ง 
        2.  ประเมินจากผลการเขา้ร่วมการทศันศึกษาและความรับผดิชอบในการท างานของนกัศึกษา 
        3.  สังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมการเรียน 

2 ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

 1. มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาท่ีศึกษา 
        2.  สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในรายวชิา  และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ 

 2.2 วธีิการสอน 
       1.  ใชก้ารสอนแบบบูรณาการ โดยเนน้หลกัทางทฤษฎีและการปฏิบติั  เพื่อให้เกิดองค ์
             ความรู้ และใชว้ธีิการสอนหลายรูปแบบผสมผสานกนั 
        2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
        3.  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมทศันศึกษาดูงาน 
        4.  ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการงานคหกรรมศาสตร์ดา้นต่างๆโดยน าหลกัการทฤษฎีมา
 ประยกุตใ์ช ้
        5.  อภิปรายเก่ียวกบัความส าคญัและปัญหาของงานคหกรรมศาสตร์เพื่อการพฒันาต่อไป 
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 2.3  วธีิการประเมินผล 
         1.  การน าเสนองานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง (2 – 3 คร้ังต่อเทอม) 
         2.  พิจารณาจากการปฏิบติังานและช้ินงานส าเร็จงานท่ีมอบหมายตลอดเทอม 
         3.  การสอบปลายภาค 

3 ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

        1.  คิดอยา่งมีระบบพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 
        2.  สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีซบัซอ้น  และเสนอแนะแนวทางการ    
              แกปั้ญหา 
        3.  ความสามารถในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ 

 3.2 วธีิการสอน 
        1.  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์งานทางคหกรรมศาสตร์ดา้นต่างๆจากตวัอยา่งของจริงในดา้นต่างๆ 
        2.  กรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางคหกรรมศาสตร์(วิเคราะห์ สรุป เสนอแนวคิด) 
        3.  การศึกษา  คน้ควา้ และการน าเสนอผลงานภายในชั้นเรียน 

 3.3 วธีิการประเมินผล 
 1.  ประเมินผลจากผลงานการน าเสนอในการเรียน 

         2.  ประเมินจากกรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางคหกรรมศาสตร์ 
 3.  ประเมินผลจากเล่มรายงานท่ีมอบหมาย 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

        1.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
        2.  สามารถน าเสนอแนวความคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นการ Presentation 
        3.  แสดงภาวะผูน้ า  และผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        4.  มีความรับผดิชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ 

 4.2 วธีิการสอน 
        การสอนใชรู้ปแบบการอธิบายและบรรยายในชั้นเรียนในหวัขอ้ทฤษฎี  การออกไปทศันศึกษาดู
งานในแหล่งผลงานทางคหกรรมศาสตร์ตามสถานท่ีจริง  การยกตวัอยา่งน าผลงานหรือกลุ่มงานค
หกรรมศาสตร์ในรูปแบบต่างๆท่ีมีความหลากหลายข้ึนมาเป็นประเด็นในการน าเสนอขอ้คิดเห็น  
อภิปราย  วิเคราะห์ปัญหาแบบสนทนาโตแ้ยง้ในกลุ่มเรียน (Discussion)  และหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสม
และดีท่ีสุด  เพื่อการพฒันาแนวคิดและผลงานคหกรรมศาสตร์ (SWOT  Analysis)  เพื่อวางแนวทาง
เชิงธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 
       ก าหนดใหน้กัศึกษาใชก้ารคิดวิเคราะห์ในการวเิคราะห์งานตวัอยา่งของตนเองและของคนอ่ืน
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อยา่งมีเหตุผล 
 4.3  วธีิการประเมินผล 

        1.  ประเมินพฤติกรรมภาวะ  การเป็นผูน้ า และผูต้ามท่ีดี 
        2.  พิจารณาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
        3.  ติดตามการท างานร่วมกบัสมาชิกกลุ่มของนกัศึกษาเป็นระยะ พร้อมบนัทึก 
        4.  ประเมินผลจากผลงานการน าเสนอประมาณ 2 คร้ังต่อเทอม 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา       

       1.  สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน้  เก็บขอ้มูล  ประมวลผล  และแปลความหมาย  
            รวมถึงการน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีาระสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
       2.  สามารถใชภ้าษาไทย  และภาษาองักฤษในการส่ือสาร  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพะการวเิคราะห์      
            เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

 5.2 วธีิการสอน 
       1.  มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  และใหน้กัศึกษาน าเสนอหนา้ชั้น 
       2.  การใชศ้กัยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บ       
            มอบหมาย 

 5.3 วธีิการประเมินผล 
       1.  สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาดา้นความมีเหตุผลและมีการบนัทึกเป็นระยะ 
       2.  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

6 ทกัษะด้านการปฏิบัติงาน (ถา้มี) 
 6.1 ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ท่ีตอ้งพฒันา 

1.  สามารถปฏิบติังานตามแบบท่ีก าหนดได ้
       2.  สามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งโดยอิสระ 
       3.  สามารถประยกุตก์ารปฏิบติังานเพื่อการแกไ้ขในสภาพจริงได ้

 6.2 วธีิการสอน 
       1.ใหน้กัศึกษาแสดงออกทางความคิดทุกคร้ังก่อนให้นกัศึกษาลงมือฝึกปฏิบติัและใหค้  าแนะน า
ทุกขั้นตอน 
       2.  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการฝึกปฏิบติั 
       3.  ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีความประณีต 
       6.  ฝึกนกัศึกษาใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
       7.  อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานและดูแลการฝึกทกัษะตลอดเวลา 
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 6.3 วธีิการประเมินผล     
   1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

          2.  ประเมินจากผลงานส าเร็จ 
          3.  พิจารณาจากผลการสอบปฏิบติั 

 
หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

1 Introduction : Course Outline 
วชิา”ทศันมิติทางคหกรรมศาสตร์ 

- ความหมาย ขอบเขต ของ
งานคหกรรมศาสตร์ 

- การแบ่งประเภทของงาน 
คหกรรมศาสตร์ 

3 การบรรยาย 
 
 
 
 

เอกสาร 
การสอน
ตารางเรียน 

สังเกตการ 

2 แนวคิดและทฤษฎีทางคหกรรม
ศาสตร์ (ท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบั
การด าเนินชีวติและการพฒันา
สังคมอยา่งไร) 

3 การบรรยายและ
อภิปราย 

 
 

1.PowerPoint 
 

สังเกตการ 

3 หลกัการทางคหกรรมศาสตร์(มิติ
ทางคหกรรมศาสตร์) 

3 ทศันศึกษา  สังเกตการ 

4 การพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์พื่อ
ใชใ้นการพฒันางานทางคหกรรม
ศาสตร์ 

3 การบรรยาย 
 

 สังเกตการ 

5 การวเิคราะห์การใชชี้วิตของคน
ในสังคมโดยใชห้ลกัการทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

3 การบรรยาย 
 

1.PowerPoint 
 

สังเกตการ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

6 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
อาหารและโภชนาการ 

3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

7 อาหารและโภชนาการกบัสภาะ
สุขภาพ 

3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

8 สภาะอาหารและโภชนาการกบั
พฤติกรรมการบริโภค 

3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

9 นวตักรรมและเทคโนโลยกีบัการ
จดัการดา้นอาหารและโภชนาการ 

3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

10 แนวโนม้การพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหาร 

3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

11 เส้นใยส่ิงทอ 3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

12 ส่ิงทอเฉพาะทาง 3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

13 วฒันธรรมกบัการแต่งกาย 3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

14 ศิลปะการแต่งกาย 3 การบรรยายและ
ร่วมกิจกรรม 
ถาม-ตอบ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 

15 พตัราภรณ์ไทย 3 ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ 
ใบงาน 

ผลงาน
ทดสอบ 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ      
การประเมินผล 

ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

การเขา้ชั้นเรียน การแต่งกาย 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
 

ดา้นความรู้ น าเสนอคร้ังท่ี 1 
น าเสนอคร้ังท่ี 2 
ทศันศึกษา 
สอบปลายภาค 

8 
12-13 
15 
16 

10 % 
10 % 
20 % 
30 % 

ดา้นทกัษะทางปัญญา แสดงความคิดเห็น 
สอบปลายภาค 

15 
16 

(20 %) 
(30 %) 

ดา้นความสัมพนัธ์
ความรับผดิชอบ 

การสังเกตการปฏิบติังาน 12-13 
ตลอดภาค
การศึกษา 

(10 %) 

ดา้นการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร 

 

การน าเสนอผลงานส าเร็จ 1-15 (10 %) 

ดา้นการปฏิบติังาน 
 
 

- คะแนนเก็บสะสม 
- ผลงานท่ีมอบหมาย 

1-11 
15 

20 % 
(20 %) 
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หมวดที ่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 เอกสารและต าราหลกั 
บริษทัมติชน  จ  ากดั  (มหาชน)  2550,  “ศิลปะหัตถกรรม”  กรุงเทพมหานคร  ส านกัพิมพโ์รงพิมพ์
 มติชนปากเกร็ด  นนทบุรี 
มโน  พิสุทธิรัตนานนท ์ 2539,  “ศิลปะพืน้ฐาน”  โครงการวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 ภาคใต.้  จงัหวดัสงขลา 
หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษเน่ืองในวนัอนุรักษ์มรดกไทย  2542,  “ภูมิปัญญาไทยและ
 เทคโนโลยีท้องถิ่น”  กรุงเทพฯ : ส านกัโบราณสถานคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
 กรรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 

2 เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
ขนิษฐา  จิตชินะกุล  2545,  “คติชนวทิยา”. กรุงเทพฯ. โอ.เอส.พร้ินต้ิง ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตว ์
ฉตัรทิพย ์ นาคสุภา  2547,  “วฒันธรรมไทยเป็นขบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม” ส านกัพิมพแ์ห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรุงเทพฯ. 
ฉัตรทิพย์  นาคสุภา  2547,   “เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต” ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั  กรุงเทพฯ. 
ดร.เสรี  วงษ์มณฑา  2542,  “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค”  กรุงเทพ,  บริษทั  ธีระฟิล์มและ
 ไซเทก็ซ์  จ  ากดั 

 


