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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป  

1 รหสัและช่ือวชิา 

07-611-102  หลกัการวชิาชีพคหกรรมศาสตร์ 

2 จาํนวนหน่วยกิต  

 3  หน่วยกิต   3(3-0-6) 

3 หลกัสูตรและประเภทของวชิา 

          หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  

          หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 

4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยปิ์ยะธิดา สีหะวฒันกุล  

อาจารยนิ์อร  ดาวเจิญพร 

อาจารย ์รุ่งฤทยั  รําพึงจิต 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    

ภาคการศึกษา ท่ี 1 /56 ชั้น 57 ปอภ./1-6 , 57 ปบค./1-2 

                                         56 ปอฟ./1 57 ทอภ./1-2 

                                         57 ทอฟ./1 

6 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

- 

7 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 

- 

8 สถานท่ีเรียน 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

9 วนัท่ีจดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 7 กรกฏาคม 2557 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบันิยาม ปรัชญา ขอบข่ายและประโยชน์ของคหกรรมศาสตร์ 

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 

3. เพื่อวเิคราะห์แนวโนม้ของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 

4. เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการเขา้สู่อาชีพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพส่วนตวั 

5. เพื่อใหส้ามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จ 

2 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

ไม่มี 
 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1 คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบันิยาม ปรัชญา ขอบข่ายและประโยชน์ของคหกรรมศาสตร์ หลกัการงานอาชีพใน

สายวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย อาหารและโภชนาการ พฒันาการครอบครัวและเด็ก บา้นและศิลปะ 

แนวโนม้ของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ การวเิคราะห์งานอาชีพ เศรษฐศาสตร์ของธุรกิจ กระบวนการ

เขา้สู่อาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพส่วนตวั การประกอบอาชีพใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ 

2 จาํนวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมเฉพาะ

ความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะ

รายบุคคล 

ไม่มี การศึกษาดว้ย

ตนเอง 90 ชัว่โมง

ต่อภาคการศึกษา 

 

3 จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่น (Course Syllabus)  

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ในวนัจนัทร์ และวนัศุกร์ 

เวลา 10.00 – 15.00 น. 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

     (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามหลกัประชาธิปไตย 

(2) ปฏิบติัตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฏเกณฑข์องสังคม 

(3) มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจิตสาธารณะ 

 1.2   วธีิการสอน 

1. ใหค้วามสาํคญัในวนิยั การตรงต่อเวลา การส่งงานในเวลาท่ีกาํหนด 

2. เนน้เร่ืองการแต่งกาย และการปฏิบตัตนท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ตามระเบียบและกาลเทศะ 

3.  สอดแทรกความซ่ือสัตยต่์อตนเอง และสังคม 

 1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ใหค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลาท่ีกาํหนด 

2. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

3. ความสมํ่าเสมอในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 

2 ความรู้ 

 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

(1) เขา้ใจองคค์วามรู้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยขีองวชิาศึกษาทัว่ไป 

 2.2   วธีิการสอน 

(1)   ใชว้ธีิสอนหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัทางทฤษฎีและการปฏิบติั เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ 

(2)   จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(3)   จดัให้นกัศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

 2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากแบบทดสอบดา้นทฤษฎี สาํหรับดา้นปฏิบติัประเมินจากผลงานสาํเร็จ 

(2)  ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาจดัทาํ 

3 ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

(1)   คิดอยา่งมีระบบบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 

(2)   สามารถสืบคน้  ตีความ และประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา 
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 3.2 วธีิการสอน 

(1)   มอบหมายหวัขอ้ในดา้นบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ท่ีนกัศึกษาสนใจและเหมาะสมกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนั  

(2)  การศึกษาคน้ควา้และรายงานทางเอกสารและรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 3.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากรายงานและการนาํเสนอ 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

(1)   มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

(2)   สามารถนาํเสนอแนวความคิดอยา่งสร้างสรรค ์

 4.2 วธีิการสอน 

(1)   กาํหนดการทาํงานกลุ่มโดยใหห้มุนเวยีนการเป็นผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม โดยใหค้วามสาํคญัใน

การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การใหค้วามร่วมมือ เพื่อปลูกฝังใหมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและ

การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 4.3  วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

(3)   พิจารณาการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

(1) เขา้ใจหลกัเบ้ืองตน้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
(2) สามารถประยกุตใ์ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาํเสนอ 

รายงาน 
(3) สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล และ             

แปลความหมาย รวมถึงการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และใหน้กัศึกษานาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

(2) ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยคอมพิวเตอร์ ส่ือและเทคโนโลยตี่างๆ 
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 5.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินพฤติกรรมดา้นความมีเหตุผล  

(2) ประเมินจากผลงานและการนาํเสนอ 

(3) ประเมินจากการทาํงานเป็นทีม 

6 ทกัษะด้านการปฏิบัติงาน (ถา้มี) 

 6.1 ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ท่ีตอ้งพฒันา 

ไม่มี 

 6.2 วธีิการสอน 

ไม่มี 

 6.3 วธีิการประเมินผล 

ไม่มี 
 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        

(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคหกรรม

ศาสตร์ 

 - นิยาม ปรัชญา ขอบข่ายของ 

คหกรรมศาสตร์ 

- ประวติัความเป็นมาของ      

คหกรรมศาสตร์ 

 

1 

 

2 

 

 

บรรยาย 

 

ใบความรู้ 

 

สังเกต

พฤติกรรม

การตอบ

คาํถาม 

2 2. ประโยชน์วชิาชีพคหกรรม

ศาสตร์ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การตอบ

คาํถามและ

แสดงความ

คิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
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สัปดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วย

เรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

3 3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวชิาคหกร

รมศาสตร์ 

     3.1 หลกัสูตรวชิาคหกรรม

ศาสตร์ในประเทศไทย 

     3.2 หลกัสูตรวชิาคหกรรม

ศาสตร์ในต่างประเทศ 

      3.3  แนวทางในการศึกษาต่อ

ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ 

3 บรรยาย ใบความรู้ , 

power point 

การตอบ

คาํถามและ

แลกเปล่ียน

ความ

คิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

4 4. ขอบข่ายงานอาชีพคหกรรม

ศาสตร์ 

   4.1  แนวคิดในการพฒันางาน

อาชีพคหกรรมศาสตร์ 

1.30 

1.30 

บรรยาย ใบความรู้  

power point 

การนาํเสนอ

งานท่ี

มอบหมาย 

5     4.2. วเิคราะห์งานอาชีพ      

คหกรรมศาสตร์     

3 บรรยาย 

กรณีศึกษา 

ใบความรู้ การ

วเิคราะห์

กรณีศึกษา 

6 5. แนวทางการเขา้สู่งานอาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ 

3 

 

บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 

7      5.1 จริยธรรมของผูป้ระกอบ

อาชีพคหกรรมศาสตร์ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 

8 8. ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

     5.2 บุคลิกภาพกบัการประกอบ

อาชีพและการสมคัรงาน 

1.30 

1.30 

 

บรรยาย แบบทดสอบ 

ใบความรู้ 

คะแนนการ

ทดสอบ 

9 6. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคหกรรม

ศาสตร์ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 

10     6.1  การประกอบอาชีพส่วนตวั

ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 



 7 

สัปดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วย

เรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

11     6.2 การจดัตั้งธุรกิจคหกรรม

ศาสตร์ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 

12 7. วธีิการทาํงานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ 

      7.1 เทคนิคในการทาํงานให้

ประสบความสาํเร็จ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 

13     7.2 การพฒันาอาชีพคหกรรม

ศาสตร์เพื่อความสาํเร็จ 

3 บรรยาย ใบความรู้ การซกัถาม

และตอบ

คาํถาม 

14     7.3  วเิคราะห์แนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงงานอาชีพทางดา้นค

หกรรมศาสตร์ในอนาคต 

3 บรรยาย ใบความรู้ การนาํเสนอ

ในชั้นเรียน 

15    7.4 ทบทวนบทเรียน นาํเสนอ

งานในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

3 บรรยาย ใบความรู้ การ

แลกเปล่ียน

ความ

คิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

16 สอบปลายภาคการศึกษา     
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม  

ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของ      

การประเมินผล 

1 (ผลการเรียนรู้ 

5 ดา้น) 

ทดสอบยอ่ยคร้ัง 1 

ทดสอบยอ่ยคร้ัง 2 

ทดสอบยอ่ยคร้ัง 3 

สอบปลายภาคการศึกษา 

4 

8 

12 

16 

10 % 

10 % 

10 % 

30 % 

2 (ผลการเรียนรู้ 

5 ดา้น) 

วเิคราะห์กรณีศึกษา 

การนาํเสนอการคน้ควา้ 

ฯลฯ 

ตลอด               

ภาคการศึกษา 

 

30 % 

3 (ผลการเรียนรู้ 

5 ดา้น) 

การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

เสนอความคิดเห็น ฯลฯ 

ตลอด               

ภาคการศึกษา 

 

10 % 

 

หมวดที ่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 เอกสารและตาํราหลกั 

ประเชิญ  ครูไพศาล.  วชิาชีพคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น , 2539. 

อมรรัตน์  เจริญชยั. แนะนาํวิชาชีพคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล : 

กระทรวงศึกษาธิการ,  2536. 

2 เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 

ก่อ  สวสัด์ิพานิชย.์ จริยธรรมในสังคมไทยงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : 

สาํนกันากยรัฐมนตรี, 2522. 

กรองทอง อยูสุ่ข และพิมพา ศรายทุธ. เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร์.   

นนทบุรี : มหาวทิยาสุโขทยัธรรมาธิราช,  2535. 

โชคชยั  ชยธวชั.  สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดียบุค๊ส์,  2546. 

3 เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยจ์ดัทาํเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 

      ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 

- ผลการเรียนของนกัศึกษา และการทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 

       หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 

        ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในวชิา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณา

จากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิา

ไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมิใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

- ตั้งคณะกรรมการประจาํสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามท่ีกาํหนดใน

รายวชิา เช่น ขอ้สอบ  รายงาน วธีิใหค้ะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การดาํเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม

ขอ้ 4   

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั

ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  
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