มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
Master of Home Economics Program in Home Economics

2.ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร)
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)
Master of Home Economics (Home Economics)
M.H.E.(Home Economics)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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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
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูประกอบการในธุรกิจคหกรรมศาสตร
(2) พนักงานในหนวยงานเอกชนและราชการในองคกรทีเ่ กี่ยวของดานคหกรรมศาสตร
(3) ผูบริหารในองคกรที่มีการใชความรูดานคหกรรมศาสตรทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(4) ที่ปรึกษาทางคหกรรมศาสตร
(5) นักวิจยั
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางอมรรัตน เจริญชัย ตําแหนง ศาสตราจารย
Ph.D. (Foods and Nutrition), 2505
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางนวลแข ปาลิวนิช ตําแหนง รองศาสตราจารย M.S. (Home Economics Education), 2510
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางดวงสุดา เตโชติรส ตําแหนง รองศาสตราจารย M.S. (Food Processing), 2518
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นางบุษรา สรอยระยา ตําแหนง รองศาสตราจารย คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), 2531
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ซึ่งไดกลาวถึงการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัวที่รวดเร็ว เศรษฐกิจของโลกจะ
เปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที่แถบเอเชียมากขึ้น โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปโดยประชากรสูงอายุของ
โลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เพื่อ
สรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหแกคนไทย จําเปนตอง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางรอบคอบและมีจุดยืนในการพัฒนา โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และสรางสมดุลในการพัฒนา เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติ ตองใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อยางบูรณาการและเปนองครวม สราง
ความเปนธรรมในการกระจายรายได เพื่อใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเขมแข็งบนฐานความรูความ
สรางสรรค ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหสามารถปองกันและรองรับ
ผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การจัดการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม เพื่อให
เกิดการจัดการความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในสถานการณจริง และเนน
ดานการวิจัยซึ่งเปนพื้นฐานของการเพิ่มองคความรูและวิทยาการใหมๆ ใหการประกอบอาชีพสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งอยูภายใตกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม ซึ่งจะนําไปสูการสรางภูมิคุมกันและความ
เขมแข็งตอผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
คหกรรมศาสตรเปนสาขาวิชาที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชทรัพยากรครอบครัวอยาง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเปนสังคมยุคโลกาภิวัตน สงผลใหคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น แต
คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เกิดความไมเปนธรรมในสังคมมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจทุนนิยมและเมือง
ขยายตัว ทําใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม เกิดการเหลื่อมล้ําของสังคมเมืองและชนบท เกิด
ชองวางทางความรูและเกื้อกูลกันนอยลง นอกจากนี้สังคมไทยเขาสูสังคมสูงอายุ เด็กและวัยแรงงานลดลง
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ตองปรับบริการทางสังคมใหม การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเกิดการพัฒนา
ชุมชนที่เขมแข็ง จัดการตนเองได เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูชุมชนทองถิ่น ซึ่ง
นําไปสูการสรางความเปนอยูที่ดีในสังคมและชุมชน ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และนําไปสู
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบของสถานการณภายนอกตอการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาตรมหาบัณฑิต โดย
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดการจัดการความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในสถานการณจริง
และเนนดานการวิจัยซึ่งเปนพื้นฐานของการเพิ่มองคความรูและวิทยาการใหมๆ ในการประกอบอาชีพให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งอยูภายใตกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม ซึ่งจะนําไปสูการสรางภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งตอผลกระทบและการความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและความตองการของสังคม โดยจัดการศึกษาที่มุงเนน
วิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการแขงขันในโลก
อาชีพ พัฒนางานวิจัย สรางองคความรูทางวิชาการและความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอสังคม
13.ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถในวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อปลูกฝงใหมหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต
ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมทั้งมีเจตคติตอวิชาชีพของตนในทางที่ดี
1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตดานคหกรรมศาสตร ที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
วิเคราะหวิจัยอยางเปนระบบ
1.2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาและประยุกตกรรมวิธีทางคหกรรมศาสตรในการแกปญหา
รวมกับภาครัฐและภาคเอกชน ใหสอดคลองกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
1.2.4 เพื่อสรางผูนําทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่มีวิจารณญาณที่ดีในการสรางองคความรูและ
พัฒนา ปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตร
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตให
มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด
 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ติดตามการเปลีย่ นแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการดาน
คหกรรมศาสตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชมหาบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
มหาบัณฑิต
 รายงานความกาวหนาในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
 สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
ใหมีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
ความรูทางคหกรรมศาสตรมา
ปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การฝกอบรม-ดูงานของบุคลากร
 ความตองการของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ใหจัดการบริการวิชาการ
ทางคหกรรมศาสตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนการศึกษาภาคสมทบ ในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือนอกเวลาราชการ
ในภาคการศึกษาปกติ ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร หรือสาขาวิขาที่เกี่ยวของ หรือปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา
ในหรือนอกประเทศ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 หรือจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 เปนผูมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับงานทางคหกรรมศาสตรอยางนอย 1 ป หรือ
จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
-
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2.5 แผนการรับนักศึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2555
25
25
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
25
25
25
25
25
25
50
50
50
25
25
25

2559
25
25
50
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
2555
คาบํารุงการศึกษา
500,000.คาลงทะเบียน
1,225,000.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
1,725,000.2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.1,273,000.- 1,273,000.- 1,273,000.- 1,273,000.2,273,000.- 2,273,000.- 2,273,000.- 2,273,000.-

หมวดเงิน
2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
950,000.- 950,000.- 950,000.- 950,000.- 950,000.2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 350,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัยฯ
345,000.- 454,600.- 454,600.- 454,600.- 454,600.(รวม ก)
1,645,000.- 2,104,600.- 2,104,600.- 2,104,600.- 2,104,600.ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
1,645,000.- 2,104,600.- 2,104,600.- 2,104,600.- 2,104,600.จํานวนนักศึกษา
25
50
50
50
50
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2.7 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาเปนระบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เป น ไปตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลั ก สู ต รประกอบด ว ยการเรี ย นรายวิ ช าและการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ การเรี ย นรายวิ ช าและ
ทําการศึกษาคนควาอิสระ รวมทั้งสอบประมวลความรูเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งแบงออกไดเปน
2 แผนการศึกษา คือ
1. แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวยการเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ รวมทั้งสอบประมวลความรู
2. แผน ข ประกอบดวยการเรียนรายวิชาและการคนควาอิสระ รวมทั้งสอบประมวลความรู ผูเขา
ศึกษาตองเลือกเรียนวิชาใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแตละแผน และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาที่
กําหนดไว
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
36
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 คือ การเรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธรวมทั้งการ
สอบประมวลความรูเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร
1. วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
2. วิชาเลือก
9
หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
2) แผนการศึกษาแผน ข คือ การเรียนรายวิชาและการทําการศึกษาคนควาอิสระ รวมทั้งการ
สอบประมวลความรูเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร
1. วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
2. วิชาเลือก
15
หนวยกิต
3. การคนควาอิสระ
6
หนวยกิต
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- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 07 = คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 1 = สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
2 = สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น 3 = สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4 = สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 5 = สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร 6 = สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
(0 = ไมระบุ 1 = วิชาบังคับ 2 = วิชาเฉพาะกลุม 3 = วิชาเลือก 4 = การคนควาอิสระ
5 = วิทยานิพนธ)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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รายวิชา
1) วิชาบังคับ 15 หนวยกิต ประกอบดวย
07-011-501 ทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร
Perspectives in Home Economics
07-011-502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานคหกรรมศาสตร
Information Technology and Communication for Home Economics
07-011-503 วิธีวิจยั ทางคหกรรมศาสตร
Research Methodology in Home Economics
07-011-504 การวิเคราะหและวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร
Home Economics Business Analysis and Planning
07-011-505 สัมมนาประเด็นปญหารวมสมัยดานคหกรรมศาสตร
Seminar in Contemporary Issues in Home Economics

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

2) วิชาเลือก
สําหรับแผน ก แบบ ก2 ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต/แผน ข ใหเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต
จากวิชาตอไปนี้
2.1 กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
07-113-501 การสรางสรรคและวิเคราะหแบบตัด
3(2-2-5)
Pattern Creativity and Analysis
07-113-502 การวิเคราะหและพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง
3(3-0-6)
Native Textiles Analysis and Development
07-113-503 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
3(2-2-5)
Clothing Products Development
07-113-504 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Computer for Textiles Design
07-113-505 เสื้อผาสําหรับกลุมคนพิเศษ
3(2-2-5)
Clothing for People of Special Needs
07-113-506 เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Dyeing Technology
07-113-507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา นสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Innovation and Technology
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07-213-501 การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่นเครื่องแตงกาย
Clothing Fashion Trends Analysis
07-213-502 การจัดการธุรกิจเครื่องแตงกาย
Apparel Business Management
07-213-503 การจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผา
Garment Industry Management
2.2 กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
07-313-501 ระบบการจัดการดานโภชนาการในโรงพยาบาล
Nutrition Management Systems in Hospitals
07-313-502 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อโภชนาการ
Nutritious Food Products Development
07-313-503 การประเมินภาวะทางโภชนาการ
Nutritional Assessment
07-313-504 วิทยาศาสตรการเตรียมและการประกอบอาหาร
Science of Food Pre-preparation and Cookery
07-413-501 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
Food Processing Technology
07-413-502 การพัฒนาผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมอาหาร
Industrial Food Products Development
07-413-503 การจัดการความปลอดภัยอาหาร
Food Safety Management
07-513-501 การจัดระบบการใหบริการอาหาร
Food Service Systems Management
07-513-502 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
Food Service Industry Management
2.3 กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
07-613-501 กลยุทธและการจัดตั้งธุรกิจขนาดยอมทางคหกรรมศาสตร
Strategies of and Starting Small Home Economics Business
07-613-502 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานประดิษฐ
Computer Technology for Craft Design

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

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

3(1-4-4)
3(2-2-5)
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07-613-503 การวิเคราะหและพัฒนาการออกแบบศิลปะพื้นบาน
Analysis and Development of Folk Art Design
07-613-504 คอมพิวเตอรเพื่องานวิจัยทางคหกรรมศาสตร
Computer for Home Economics Research
07-613-505 การพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐในระดับอุตสาหกรรม
Industrial Craft Products Development
07-613-506 การประยุกตเพื่อการออกแบบทางคหกรรมศาสตร
Application for Home Economics Design
07-613-507 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
Management of Family and Community Resources
07-613-508 การบริหารงานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
Management of Preschool Child Development
07-613-509 การจัดการศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเด็ก
Management of Creative Art for Child Development

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

3) วิชาวิทยานิพนธ
07-015-601 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)

4) การศึกษาคนควาอิสระ
07-014-601 การศึกษาคนควาอิสระ
Independent Study

6(0-0-18)
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) แผน ก แบบ ก2 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
07-011-501
07-011-502
07-011-503
07-011-504

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร
3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
เพื่องานคหกรรมศาสตร
วิธีวิจยั ทางคหกรรมศาสตร
3
การวิเคราะหและวางแผนธุรกิจ
3
คหกรรมศาสตร
รวม
12

ทฤษฎี
3
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
6
6

3
3

-

6
6

12

-

24

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
6

3
3
3
12

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
18
18

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
18
18

ชั่วโมง / สัปดาห = 12

07-011-505
07-xxx-xxx
07-xxx-xxx
07-xxx-xxx

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาประเด็นปญหารวมสมัยดาน
คหกรรมศาสตร
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
07-015-601 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
6
6

ชั่วโมง / สัปดาห =
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
07-015-601 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
6
6

ชั่วโมง / สัปดาห =

15
2) แผน ข หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
07-011-501
07-011-502
07-011-503
07-011-504

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร
3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
เพื่องานคหกรรมศาสตร
วิธีวิจยั ทางคหกรรมศาสตร
3
การวิเคราะหและวางแผนธุรกิจ
3
คหกรรมศาสตร
รวม
12

ทฤษฎี
3
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
6
6

3
3

-

6
6

12

-

24

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
6

3
3
3
12

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ทฤษฎี
x
x
x

ปฏิบัติ
x
x
x

ศึกษาดวยตนเอง
9
x
x
x

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวยตนเอง
9
9

ชั่วโมง / สัปดาห = 12

07-011-505
07-xxx-xxx
07-xxx-xxx
07-xxx-xxx

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาประเด็นปญหารวมสมัยดาน
คหกรรมศาสตร
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
07-014-601 การศึกษาคนควาอิสระ
07-xxx-xxx วิชาเลือก (4)
07-xxx-xxx วิชาเลือก (5)
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ชั่วโมง / สัปดาห = x
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
07-014-601 การศึกษาคนควาอิสระ
รวม

หนวยกิต
3
3

ชั่วโมง / สัปดาห =

16
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. วิชาบังคับ
07-011-501

ทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Perspectives in Home Economics
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การ ของคหกรรมศาสตร การจั ด การทรั พ ยากร
ครอบครัว และชุมชน การจัดการดานอาหารและโภชนาการ สิ่งทอ เครื่องนุงหม สิ่งประดิษฐ เศรษฐกิจ
สรางสรรค และเครื่องทุนแรงสําหรับงานบาน พัฒนาการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองาน
คหกรรมศาสตร
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
07-011-502

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication for Home Economics
ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บทบาท อิทธิพล และ
ผลกระทบของระบบคอมพิวเตอรในงานคหกรรมศาสตร การจัดการและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการสืบคนขอมูล การหาความรูและการสื่อสาร บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมงาน
ทางดานคหกรรมศาสตรใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ และสภาวการณปจจุบัน
Management system of information technology and communication; role, influence
and the impact of computer systems on home economics; the management and the application of
technology system for information retrieval; knowledge searching and communication network to
promote home economics project to correspond to current economic situation
07-011-503

วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Home Economics
กระบวนการวิ จั ย ทางคหกรรมศาสตร การวิ เ คราะห ป ญ หา การออกแบบและวาง
แผนการวิจัย โดยใชวิธีการทางคหกรรมศาสตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อ
การนําเสนอขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
The procedure of research in home economics; problem analysis to determine research
topic, methodology, design and planning by using home economics method and related fields; statistical
data analysis for the presentation and research report writing

17
07-011-504

การวิเคราะหและวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Home Economics Business Analysis and Planning
องคประกอบและกระบวนการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหตลาด การ
วางกลยุทธการตลาด การวิเคราะหการแขงขัน และโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน และการวางแผน
ปฏิบัติงาน
Business composition and planning process; business analysis; marketing analysis;
marketing strategies; competition analysis and business opportunity; financial and operation planning
07-011-505

สัมมนาประเด็นปญหารวมสมัยดานคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Issues in Home Economics
หลักการกระบวนการสัมมนา การนําเสนอรายบุคคล อภิปรายกลุม ในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับพัฒนาการทางคหกรรมศาสตรในระดับปริญญาโท
Seminar principles and process; individual presentation, group discussion related to
topics in home economics development in the Master’s degree level

2. วิชาเลือก 9 หนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก2 และ 15 หนวยกิตสําหรับแผน ข ใหเลือกศึกษา
จากวิชาตอไปนี้
07-113-501

การสรางสรรคและวิเคราะหแบบตัด
3(2-2-5)
Pattern Creativity and Analysis
การใชแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคและวิเคราะหแบบตัด ระบุปญหาแนว
ทางแกไขปญหาแบบตัดไดตามแนวโนมแฟชั่น ฝกปฏิบัติตัดเย็บชุดจากการสรางสรรคแบบตัด
Using concept and inspiration for pattern creativity and pattern analysis; identify
problems and solution guideline for pattern problems following fashion trend; practice in clothing
construction from pattern creativity

18
07-113-502

การวิเคราะหและพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง
3(3-0-6)
Native Textiles Analysis and Development
ประวัติและความสําคัญของสิ่งทอพื้นเมือง การวิเคราะหรูปแบบ เอกลักษณ วัสดุอุปกรณ เสนดาย ลวดลาย เทคนิคการทอ การพัฒนาและการใชประโยชนจากสิ่งทอพื้นเมืองภาคตาง ๆ
ในประเทศไทย
History and the importance of native textiles; type analysis, identity, materials, tools,
equipments, yarns, patterns, weaving technique, the development and utilization of native textile in
regions of Thailand
07-113-503

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
3(2-2-5)
Clothing Products Development
หลักการและขั้นตอนการออกแบบ วิธีการวิเคราะหแบบ การพัฒนาและการปรับแตง
ผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย การผสมผสาน การใชวัสดุและนวัตกรรมใหม การสรางคอลเลคชั่นสินคาแฟชั่น
เครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดและกลุมเปาหมายกับสถานประกอบการ
Principles and procedure of clothing design; pattern analysis; development and
adaptation of clothing product, combination of material usage and innovation in clothing product;
collection suitable for marketing needs, target groups and business enterprises fashion product and
apparel
07-113-504

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Computer for Textiles Design
การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ การบันทึกลวดลายจากผา
และนํามาใชในการออกแบบ และระบบการคนควา การซื้อขายหรือบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
Computer usage in textiles design, knitting and printing pattern; making data record of
fabric pattern for textiles design and research system; trading and service via the internet

19
07-113-505

เสื้อผาสําหรับกลุมคนพิเศษ
3(2-2-5)
Clothing for People of Special Needs
ประเภทของกลุมคนพิเศษ การวิเคราะหกายภาพของกลุมคนพิเศษ หลักการออกแบบ
เฉพาะกลุม การทําแบบตัด การดัดแปลงแบบตัด เทคนิคการตัดเย็บและการตกแตงเสื้อผา การใชเครื่อง
เกาะเกี่ยว การนําเสนอผลงาน และฝกปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผากลุมคนพิเศษ
Types of special people; the physical analysis of special group of people; the principle
of specific design; pattern making; pattern modification; sewing technique and finishing clothes; the
use of fastening and product presentation; practice clothing construction special people
07-113-506

เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Dyeing Technology
หลักการยอมสีสิ่งทอ ประเภทสียอมและสารชวยยอม คุณสมบัติการติดสีของเสนใย
การเตรียมสิ่งทอสําหรับการยอมสี เทคนิคและวิธีการยอม การดูแลรักษาสิ่งทอยอมสี
Principles of textile dyeing; types of paint and coloring agent; the properties of fabrics
in dye fastness; textile preparation for dyeing; dyeing technique and dyeing process; care of textile
dyeing

07-113-507

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Innovation and Technology
ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานสิ่งทอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเสนใยและเสนดาย การผลิตผืนผา การผลิต
และจําหนายเสื้อผา แนวโนมความตองการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสิ่งทอ
The definition and the importance of innovation and technology; types of innovation
and textile technology; innovation and technology in the production of fiber and thread; clothing
manufacture and marketing; trend in need for innovation and technology of textiles

20
07-213-501

การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่นเครื่องแตงกาย
(3-0-6)
Clothing Fashion Trends Analysis
ขอมูลดานแฟชั่นเครื่องแตงกาย จากสื่อตาง ๆ วิเคราะหแนวโนมแฟชั่นในเรื่องรูปแบบ
สี ลวดลายและวัตถุดิบเพื่องานแฟชั่น วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และคูแขงทางการคาเพื่อนําเสนอ
แนวโนมแฟชั่นเครื่องแตงกาย
Fashion information data from various kinds of media; fashion trend analysis related
to style, color, pattern and raw materials for fashion show; consumer behavior analysis and commercial
competitive for presentation of fashion trends
07-213-502

การจัดการธุรกิจเครื่องแตงกาย
3(3-0-6)
Apparel Business Management
กระบวนการผลิต การออกแบบระบบการจัดการ การกําหนดงบประมาณจัดซื้อ การ
วางแผนการจัดการธุรกิจเครื่องแตงกาย กลยุทธการตลาดและการกระจายสินคา การจัดตั้งรานคาและ
การตลาดโลกของเสื้อผาเครื่องแตงกาย
Production process, management system design, procurement budget, planning of
apparel business management; marketing and product distribution strategy; the establishment of apparel
market and global marketing of apparel
07-213-503

การจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผา
3(3-0-6)
Garment Industry Management
การผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม ระบบ
การผลิต และการวางแผนการผลิต มาตรฐานคุณ ภาพและการควบคุมคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑเ สื้อผ า การ
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
The garment manufacturing in an industry system; manufacturing technology,
manufacturing system and manufacturing planning; the quality standard and quality control of garment
product; the problem analysis and solution guidline
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07-313-501

ระบบการจัดการดานโภชนาการในโรงพยาบาล
3(3-0-6)
Nutrition Management Systems in Hospitals
การจัดการใหโภชนบําบัดแกผูปวยในโรงพยาบาล การวางแผนและการกําหนดอาหาร
ตามคําสั่งแพทย การจัดครัวโรงพยาบาล การสอนผูปวยในและผูปวยนอกโรงพยาบาล การจัดทําโครงการ
ใหความรูผูปวยในคลินิกโรคตางๆ
Diet therapy management to patients in the hospital; menu planning and menu setting
according to the doctors’ prescription; hospital kitchen system management; teaching hospital in house
patients and out patients; developing teaching programs for patient in various illnesses clinics
07-313-502

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อโภชนาการ
3(3-0-6)
Nutritious Food Products Development
คุณภาพของผลิตภัณฑทางโภชนาการ ผลการแปรรูปตอคุณคาทางโภชนาการและคุณภาพ
ทางประสาทสั มผั ส การทดสอบผู บริ โภคและการทดสอบอายุ การเก็ บรั กษา การเลื อกใช วั ตถุ ดิ บและ
กระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาสูตรใหไดผลิตภัณฑที่ใหคุณคาทางโภชนาการตามความตองการของบุคคล
Quality of nutritional product; the effect of processing on nutritional value and
sensitivity evaluation of food products; consumers’ testing and product shelf-life testing; selecting of
raw material and manufacturing process to develop formula of nutritious diet serving to individual’s
need
07-313-503

การประเมินภาวะทางโภชนาการ
3(3-0-6)
Nutritional Assessment
หลักการ และวิธีการประเมินภาวะโภชนาการระดั บบุคคล และชุมชน โดยวิธีการวัด
สัดสวนของรางกาย การวัดความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย การตรวจอาการแสดงทางคลินิก การ
ตรวจทางชีวเคมีและการประเมินอาหารที่บริโภค
Principles and methods of determination of individual’s and community nutritional
status, through measurements of body size, functional assessment; clinical evaluation; biochemical
analysis and food consumption evaluation
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07-313-504

วิทยาศาสตรการเตรียมและการประกอบอาหาร
3(3-0-6)
Science of Food Pre-preparation and Cookery
หลักการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับทฤษฎีอาหาร องคประกอบทางเคมีของอาหาร
ความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีขององคประกอบอาหารกับการเตรียมและ
ประกอบอาหาร
Scientific principles concerning theory of food; the chemical composition of food; the
relation of physical, biological, and chemical properties of food composition to food preparation and
cookery

07-413-501

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
Food Processing Technology
กระบวนการแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย ผลของการแปรรูปและ
การเก็บรักษาตอคุณภาพและการยอมรับของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในอาหาร การนําเสนอผลงานที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย
Food product processing using modern technology; the effect of food processing and
storage to quality of food and product acceptance, food safety; the project presentation of modern food
processing technology
07-413-502

การพัฒนาผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5)
Industrial Food Products Development
ความสําคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
การสรางและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑใหม การออกแบบและศึกษาขอกําหนดผลิตภัณฑ การวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการ
The importance and the influence of food product development; the processing
development of food product; consumers’ behavior and consumers’ need; food product for people of
special need; the creativity and selection of new product, design and product specification; the analysis
of possibility of the project study and formula
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07-413-503

การจัดการความปลอดภัยอาหาร
3(3-0-6)
Food Safety Management
หลั ก การและการประยุ ก ต ใ ช ร ะบบความปลอดภั ย ในงานผลิ ต อาหาร อั น ตรายทาง
กายภาพ การควบคุมจุลินทรียกอโรคในอาหาร สิ่งปลอมปน สารเคมีตกคาง และสารโลหะหนักในอาหาร
สารพิษ สารเคมีจากภาชนะบรรจุ และความกาวหนาทางวิทยาการที่เกี่ยวของกับระบบความปลอดภัยของ
อาหาร รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวกับอาหาร
Principles and the application of safety system in food production, physical hazard,
pathogen control in food, contaminant, heavy metal residue, microorganism toxin, chemical substances
from food packaging, and the advances of technology concerning food safety
07-513-501

การจัดระบบการใหบริการอาหาร
3(3-0-6)
Food Service Systems Management
การจัดบริการอาหารในสถานประกอบการ โดยการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรการ
อาหาร การเลือกและการเก็บรักษาอาหาร การกําหนดรายการอาหาร การควบคุมสวนประกอบ และทํา
มาตรฐานสูตรอาหาร ความปลอดภัย ตลอดจนการนําสุขาภิบาลอาหารมาใชในการบริการอาหาร และการ
บริหารจัดการทางดานบุคลากร และงบประมาณ
Catering in the workplace applying the knowledge of food science; food selection
and storage, menu setting; ingredient control and developing standard recipe; food safety; food service
sanitation, personnel and budget management
07-513-502

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3(3-0-6)
Food Service Industry Management
หลักการจัดโครงสรางการบริหาร ทฤษฎีการบริหาร การควบคุมการเงิน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมกับโครงสรางองคกร และการฝกอบรมเจาหนาที่ในธุรกิจอุตสาหกรรม
บริการอาหาร
The management principle of administration structure; administration theory; budget
control; the relationship of individual, environment and organization; course training for food service
industry workers
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07-613-501

กลยุทธและการจัดตั้งธุรกิจขนาดยอมทางคหกรรมศาสตร
3(1-4-4)
Strategies of and Starting Small Home Economics Business
การจั ด ตั้ ง ธุ รกิ จ ขนาดย อ มทางคหกรรมศาสตร ด า นต า ง ๆ การจั ด แผนงาน การนํ า
งบประมาณมาใชในการควบคุม การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธการแขงขันทางการคา การวิเคราะหขอ
ไดเปรียบและเสียเปรียบทางธุรกิจ การควบคุมนโยบาย การขยายและการเลิกกิจการ
The small home economics business establishment; planning management; budget
control; the analysis and stipulation of trade competition; the analysis of advantage and disadvantage of
business; policy control; the extension and termination of business
07-613-502

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานประดิษฐ
3(2-2-5)
Computer Technology for Craft Design
ความสําคัญ และบทบาทของคอมพิวเตอร ในการออกแบบงานประดิษฐ องคประกอบ
ของการออกแบบงานคหกรรมศาสตร รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการออกแบบ วิเคราะหปญหาการออกแบบ
งานคหกรรมศาสตร เพื่อนํามาพัฒนาและปรับแตงผลิตภัณฑงานประดิษฐ
The important and influence of computer for craft design; the composition of home
economics design by using computer; the problem analysis of home economics design to develop and
improve stylish product for market acceptance
07-613-503

การวิเคราะหและพัฒนาการออกแบบศิลปะพื้นบาน
3(1-4-4)
Analysis and Development of Folk Art Design
หลักการงานศิลปะพื้นบาน การวิเคราะหความนิยมและปญหาออกแบบศิลปะพื้นบาน
การออกแบบและประยุกตรูปแบบงานศิลปะพื้นบาน การผลิตสินคาตามความตองการของตลาด ปจจัยที่มี
ผลตอการดําเนินธุรกิจงานประดิษฐ
The principle of local art; the analysis of admissibility and problem of local art design;
the design and application of form of local art; the production to respond industrial marketing; factor on
creative business to improve standard product
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07-613-504

คอมพิวเตอรเพื่องานวิจัยทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Computer for Home Economics Research
บทบาทของคอมพิวเตอร หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอนในการทํางานของโปรแกรม การ
เลือกใชโปรแกรม การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารการศึกษา ทั้งในระบบการศึกษาธุรกิจ การวิจัยทางคหกรรมศาสตร
The influence of computer, principles, theory, and working procedure of program;
program selection; computer processing; the application of computer in teaching and education
administration for the education system, business and home economics research
07-613-505

การพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐในระดับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Craft Products Development
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการออกแบบและธุรกิจงานประดิษฐ การประยุกต และการ
ปรับปรุงวัสดุ พัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐในระดับอุตสาหกรรม การวางแผนและประเมินผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑและธุรกิจงานประดิษฐ การตกแตงหีบหอ บรรจุภัณฑที่มีมาตรฐานสากล เพื่อธุรกิจการสงออก
The problem analysis of design and creative business; the application and improvement
materials to develop creative product for an industry; the planning and the evaluation of product
development and creative business; packaging decoration; standard packaging for the export business

07-613-506

การประยุกตเพื่อการออกแบบทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Application for Home Economics Design
การประยุกตทฤษฎีและหลักของศิลปะ ในการออกแบบงานคหกรรมศาสตร การใช
ความคิดสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางในการนํามาพัฒนาผลงาน โดยใหมีความงาม ประโยชนใชสอย
ผสมผสานกันอยางเหมาะสม
The application of theory and the principles of art in home economics design
emphasizing on balance mixing; creativity, beauty and usefulness guideline in developing the project
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07-613-507

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
3(3-0-6)
Management of Family and Community Resources
การใชทรัพยากรครอบครัว การคนควารวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อการกําหนดเปาหมาย วางแผนและปรับปรุงการใชทรัพยากรใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนที่เกี่ยวของกับตนเอง
Family resource management; searching, collecting data and problem analysis to
stipulate the objective, planning and adjustment of resource management to conform to the economics
and social situation of community relating to oneself
07-613-508

การบริหารงานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
3(3-0-6)
Management of Preschool Child Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร หลักการจัดการบริหารงานพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน การจัดระบบงานบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดโครงสรางองคกร บุคลิกภาพ
ของผู บริ ห ารและผู ดู แ ลเด็ ก การดํา เนิ น การจั ด ตั้ ง สถานพัฒ นาเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น การนิ เ ทศติ ด ตามผล
ปฏิบัติงานของบุคลากร
Concepts and theories related to the administration; principles of administration
management for preschool children; management systems and quality assurance; organizational
structure; personality of administrators and child caregivers; the establishment of preschool child
development institute; personnel monitorings and supervision
07-613-509

การจัดการศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเด็ก
3(2-2-5)
Management of Creative Art for Child Development
ความสําคัญของศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเด็ก การจัดประสบการณทางศิลปะ
ความคิดสรางสรรค การวางแผน และพัฒนาเทคนิคการสอนศิลปะสําหรับเด็ก
The importance of art for child development in which physical and creativity; the
planning and development technique of art teaching for children
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3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก2
07-015-601

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การเขียนเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควา วิจัย อันเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ โดยเขียนอยางเปนระบบ มีแบบแผน
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
Writing expository papers systematically and structurally about results of the study,
research and exploration in home economics or relevant fields of study under the supervision of
advisors and should be published in academic journals or presented in academic conferences
4. การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต สําหรับแผน ข
07-014-601 การศึกษาคนควาอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
การเขียนเรื่องที่เรียบเรียงจากการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาภายใตการกํากับดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาอิสระอาจทําในรูปของวิจัย วิจัยปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน การ
ประยุกตทฤษฎี ชุดการสอน ชุดฝกอบรม กรณีศึกษาสิ่งประดิษฐ การรวบรวมและการวิเคราะหงานวิชาการ
หรือการสรางผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระหลักเห็นสมควร
Writing expository papers about results of the independent study, under the supervision
of advisors, from operation research or classroom research, theory application, teaching package,
training package, innovation case study, academic data collection and analysis or other types of
academic creativity under advisors consideration
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นางอมรรัตน เจริญชัย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ศาสตราจารย

นางนวลแข ปาลิวนิช
X-XXXX-XXXXX-XX-X

รอง
ศาสตราจารย

3

นางดวงสุดา เตโชติรส
X-XXXX-XXXXX-XX-X

รอง
ศาสตราจารย

4

นางบุษรา สรอยระยา
X-XXXX-XXXXX-XX-X

รอง
ศาสตราจารย

5

นางชญาภัทร กีอ่ าริโย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตําแหนง

2

ภาระงานสอน
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558
Ph.D.
Foods and
The Ohio State University, 3 3 3 3
Nutrition
2505
M.S.
Foods and
The Ohio State University,
Nutrition
2503
B.S.
Food
The Ohio State University,
Technology
2501
M.S.
Home
Florida state University,
3 3 3 3
Economics
2510
Education
กศ.บ. การอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
ประสานมิตร, 2507
3 3 3 3
California Polytechnic
M.S. Food Processing
State University, 2518
ม.เกษตรศาสตร, 2511
กสิกรรม
กส.บ.
และสัตวบาล
คศ.ม. คหกรรมศาสตร
ม.เกษตรศาสตร, 2531
3 3 3 3
คศ.บ.
ผาและเครื่อง
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
แตงกาย
2524
3 3 3 3
ม.เกษตรศาสตร, 2536
คศ.ม. คหกรรมศาสตร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
คศ.บ.
อาหารและ
2527
โภชนาการ
จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นางสาวธนพรรณ
บุณยรัตกลิน
X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

ตําแหนง
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางเสาวลักษณ คงคาฉุยฉาย
ผูชวย
X-XXXX-XXXXX-XX-X ศาสตราจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
คม.

การออกแบบ

คบ.

ศิลปศึกษา

คศ.ม.
คศ.บ.

3

นางอภิรัติ โสฬศ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผูชวย
ศาสตราจารย

คศ.ม.

คศ.บ.
4

นายศรัทธา แขงเพ็ญแข
X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

นางสาววรลักษณ
ปญญาธิติพงศ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผูชวย
วศ.ม.
ศาสตราจารย คศ.บ.
อาจารย

Ph.D

วท.ม.

วท.บ.

6

นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย

วท.ม.
วท.บ.

7

นางนอมจิตต สุธบี ุตร
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย

วท.ม.
วท.บ.

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 3 3 3 3
2534
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2525
3 3 3 3
ม.รามคําแหง, 2544
จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

คหกรรมศาสตร
เพื่อพัฒนาชุมชน
ผาและเครื่องแตง ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2526
กาย
มสธ, 2550
การพัฒนาการ
ครอบครัวและ
สังคม
ผาและเครื่องแตง ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2527
กาย
มทร.ธัญบุรี, 2551
สิ่งทอ
ผาและเครื่องแตง ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2538
กาย
Food Science ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2554
วิทยาศาสตรการ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
อาหาร
2545
วิทยาศาสตรและ ราชภัฎพิบูลสงคราม, 2542
เทคโนโลยี
การอาหาร
ม.เกษตรศาสตร, 2546
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ม.เกษตรศาสตร, 2542
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีชีวภาพ ม.สงขลานครินทร, 2544
ม.สงขลานครินทร, 2541
อุตสาหกรรม
เกษตร

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

8

นางสาวนิอร ดาวเจริญพร
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ตําแหนง

คุณวุฒิ

อาจารย

กศ.ม.
คศ.บ.

9

นางสาวเกศทิพย กรี่เงิน
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย

10

นางลักขณา จาตกานนท
ผูชวย
X-XXXX-XXXXX-XX-X ศาสตราจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

11

นางสาวกฤตพร ชูเสง
X-XXXX-XXXXX-XX-X

คศ.ม.
คศ.บ.

อาจารย

คศ.ม.
คศ.บ.

ภาระงานสอน
สาขาวิชา/วิชาเอก
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 3 3 3 3
การวัดผล
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
การศึกษา
2544
คหกรรมศาสตร
ศึกษาคหกรรมศาสตรทั่วไป
3 3 3 3
ม.เกษตรศาสตร, 2544
คหกรรมศาสตร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
ผาและเครื่อง
2534
แตงกาย
3 3 3 3
ม.เกษตรศาสตร, 2540
คหกรรมศาสตร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
ผาและเครื่อง
2529
แตงกาย
3 3 3 3
ม.เกษตรศาสตร, 2545
คหกรรมศาสตร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
ผาและเครื่อง
2529
แตงกาย
จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นางนิธิยา รัตนาปนนท
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายประเสริฐ
สุทธิประสิทธิ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายวิสิฐ จะวะสิต
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสาวพรรัตน
สินชัยพานิช
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายอนุชัย รามรังกูร
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายวิชัย เจริญธรรมานนท*
X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

3
4

5
6

รอง
ศาสตราจารย

ภาระงานสอน
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558
Ph.D. Food Science
University of Nottingham, 3 3 3 3
2520
Ph.D. Food Science
Oregon State University,
3 3 3 3
and Technology 2527

รอง
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

Ph.D. Food Science
and Technology
D.Sc. Food
Technology

ตําแหนง
ศาสตราจารย

อาจารย

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

Ph.D. Vocational
Education
ผูชวยกรรมการ DODT Organization
ผูจัดการใหญ
Development
ฝายพัฒนา
and
ทรัพยากรมนุษย
Transformation

Oregon State University,
2530
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547

3

3

3

3

3

3

3

3

ม.เกษตรศาสตร, 2550

3

3

3

3

Cebu Doctors’ University,
2552

3

3

3

3
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

7

นายธงชัย พุฒทองศิริ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

8

นางสาวสมทรง สีตลายัน
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางขนิษฐา คุณาลัย
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสาวอรุณี อรุณเรือง
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายประดิษฐ รัตนวิจิตราศิลป
X-XXXX-XXXXX-XX-X

9
10
11

12

ตําแหนง

คุณวุฒิ

อาจารย

Ph.D.

รศ.

ค.ม.

ผศ.

กศ.ม.

อาจารย

อ.ด.

ผอ.ศูนยวิจัย บช.บ.
แฟชั่นแหง
ประเทศไทย
นายปณิธาน ปวรโรฬารวิทยา** กรรมการ M.B.
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ผูจัดการ
A

ภาระงานสอน
สาขาวิชา/วิชาเอก
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558
Food Science ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา 3 3 3 3
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2553
โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 3 3 3 3
2517
ภาษาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2537 3 3 3 3
การศึกษา
ภาษาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 3 3 3 3
2550
บัญชี
ม.ธรรมศาสตร, 2541
3 3 3 3
จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

Master of
Business
Administration

University of Colorado,
2527

3

3

*บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองกรุป จํากัด
**บริษัท บูติค นิวซิตี้ จํากัด (มหาชน)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอกําหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับการทําโครงงาน (วิทยานิพนธ) หรืองานวิจัย การทําวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 (ภาคผนวก ก)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิทยานิพนธ (Thesis) การเขียนเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควา วิจัยหรือสํารวจ
อันเปนสวนหนึ่งของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ โดยเขียนอยางเปน
ระบบ มีแบบแผน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

3

3

32
การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) การเขียนเรื่องที่เรียบเรียงจากการศึกษาคนควาอิสระ
ของนักศึกษาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาอิสระอาจทําในรูปของวิจัย วิจัย
ปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน การประยุกตทฤษฎี ชุดการสอน ชุดฝกอบรม กรณีศึกษาสิ่งประดิษฐ การ
รวบรวมและการวิเคราะหงานวิชาการ หรือการสรางผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ ที่อาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาอิสระหลักเห็นสมควร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากกระบวนการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความสามารถในการประยุกต
วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการแนวคิด ในการนําวิธีการทางคหกรรมศาสตรมาแกไขปญหา วิจัย หรือ
วางแผนในการพัฒนางานดานคหกรรมศาสตร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2 สําหรับการทําวิทยานิพนธ
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2 สําหรับการศึกษาคนควาอิสระ
5.4 จํานวนหนวยกิต
 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
 การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับการทําวิทยานิพนธ/ การศึกษาคนควาอิสระ มีการอธิบาย
ขอบเขตของการศึกษา การใหคําปรึกษา รวมทั้งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของทางเว็บไซต และปรับปรุงให
ทันสมัยเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร วา ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

2. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห

3. มีภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก วิชาทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานคหกรรมศาสตร
เปนตน
กําหนดใหมีรายวิชาทีจ่ ัดใหนกั ศึกษาไดเกิดกระบวนการคิดในระหวาง
การเรียนการสอน ไดแก วิชาสัมมนาประเด็นปญหาดานคหกรรม
ศาสตร วิชาระเบียบวิธวี ิจยั ทางคหกรรมศาสตร วิชาการวิเคราะหและ
วางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ
เปนตน
กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม และทําการกําหนดหัวหนากลุมใน
การทํางานในรายวิชา และการจัดกิจกรรมรวมกับคณะ ไดแก กิจกรรม
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วิชาสัมมนาประเด็นปญหารวมสมัยดาน
คหกรรมศาสตร เปนตน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สงเสริมการเรียนรูเรื่องระเบียบวินัย หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม
(2) มีการสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งในทางวิชาการและ
วิชาชีพ
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(3) ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ จั ด โดยคณะ/
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอก
(4) มีการคิดเชิงวิเคราะหโดยใชองคความรูจากการศึกษาในการแกไข และปองกันปญหาใน
สังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้ เรียน การนัดหมาย และเขารวม
กิจกรรม
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ปริมาณการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในหลักการ และเนื้อหาหลักของสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร สามารถนํามาใชในการศึกษาคนควาเพื่อนํามาประยุกตใชในวิชาชีพ
(2) สามารถศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรู
ความชํานาญในงานดานคหกรรมศาสตร ไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
(3) สามารถพั ฒนาองค ความรู ใหม ๆ ด วยกระบวนการวิ จั ย การประยุ กต ใช ผลการวิ จั ยที่
เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถนําความรูดานคหกรรมศาสตรไปประยุกตหรือบูรณาการกับความรูในศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อตอยอดองคความรู
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชวิธีสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองคความรู
(2) จัดการเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะหตัดสินใจดวยตนเอง เพื่อสนับสนุนให
นักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรูและสงเสริมใหผูเรียนสามารถพึ่งตนเองได มีอิสระในการหาความรูโดยไม
ยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอนเพียงวิธีเดียว
(3) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐานในรายวิชา วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระและ
เสริมสรางทักษะการวิเคราะห และบูรณาการความรู การประยุกตใชในสถานการณตางๆ
(4) มีการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับดานปฏิบัติประเมินจากผลงานสําเร็จ
(2) รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) การสอบประมวลความรูและการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การศึกษาคนควาและรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชัน้ เรียน
(2) ในรายวิชา วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ใหศึกษาคนควา วิจัยหรือสํารวจอันเกี่ยวของ
กับงานคหกรรมศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ เปนระบบ มีแบบแผน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
(3) กรณีศึกษาทางดานคหกรรมศาสตร
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนอ รวมทั้งการมีสวนรวม การแสดงออกทาง
กระบวนการคิด การแสดงความคิดเห็น และการแกไขปญหา
(2) ผลการสอบในรายวิชา วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุม ใหเกิดภาวะการเปนผูนํา ผูตาม และการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
(2) ส ง เสริ ม ให เ ข า ร ว มกิ จ กรรมของ คณะ,มหาวิ ท ยาลั ย และหน ว ยงานภายนอก เพื่ อ
พัฒนาการอยูในสังคม กลาแสดงออก การเคารพสิทธิของผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมิ นผลการเรี ยนรูดานทักษะความสัมพัน ธระหว างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระหวางการรวมทํากิจกรรมตางๆ ทั้ง
ในและนอกหองเรียน
(2) คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย

36
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สงเสริมใหนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาใชในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
หรือสถานการณตางๆ
(2) จัดใหมีการนําเสนอผลงานจากกรณีศึกษา โดยเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และสังคม
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การทดสอบความรู เทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาจากกรณีศึกษาและการปญหาที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยของนักศึกษา
(2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) ปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) ปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) ประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาในสภาพจริง และตอยอดเพื่อประกอบอาชีพได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) สอนโดยวิธีการสาธิต โดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีความ
ประณีต เพื่อสรางเจตคติที่ดีและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(2) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
(3) สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(2) ใชงานวิจัยประกอบการเรียนการสอน
(3) ประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนาํ สูผล
การเรียนรูบางเรื่องบางก็ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) ความรูและความเขาใจอยางถองแท ในหลักการ และเนื้อหาหลักของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สามารถนํามาใชในการศึกษาคนควาเพื่อนํามาประยุกตใชในวิชาชีพ
(2) สามารถศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรู ความ
ชํานาญในงานดานคหกรรมศาสตร ไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
(3) สามารถพัฒนาองคความรูใหมๆ ดวยกระบวนการวิจัย การประยุกตใชผลการวิจัยที่เกี่ยวของมา
ใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถนําความรูดานคหกรรมศาสตรไปประยุกตหรือบูรณาการกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ

38
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือ กสื่ อ และเครื่องมือในการสื บคน เก็ บรวบรวมขอมู ล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

07-011-501 ทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร
07-011-502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่องานคหกรรมศาสตร
07-011-503 วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร
07-011-504 การวิเคราะหและวางแผนธุรกิจ
คหกรรมศาสตร
07-011-505 สัมมนาประเด็นปญหารวมสมัยดาน
คหกรรมศาสตร
07-014-601 การศึกษาคนควาอิสระ
07-015-601 วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะ
ทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

6. ทักษะ
พิสัย

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

07-113-501 การสรางสรรคและวิเคราะหแบบตัด
07-113-502 การวิเคราะหและพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง
07-113-503 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
07-113-504 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสิ่งทอ
07-113-505 เสื้อผาสําหรับกลุมคนพิเศษ
07-113-506 เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
07-113-507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสิ่งทอ
07-213-501 การวิเคราะหแนวโนมแฟชั่น
เครื่องแตงกาย
07-213-502 การจัดการธุรกิจเครื่องแตงกาย
07-213-503 การจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1








2








3








4








5








3. ทักษะ
ทางปญญา

2. ความรู

1








2








3








4








1








2








3








4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1








2








3








4








5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1








2








3








4








                   
                   
                   

6. ทักษะ
พิสัย

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
07-313-501 ระบบการจัดการดานโภชนาการใน
โรงพยาบาล
07-313-502 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อโภชนาการ
07-313-503 การประเมินภาวะโภชนาการ
07-313-504 วิทยาศาสตรการเตรียมและการประกอบ
อาหาร
07-413-501 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
07-413-502 การพัฒนาผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมอาหาร
07-413-503 การจัดการความปลอดภัยอาหาร
07-513-501 การจัดระบบการใหบริการอาหาร
07-513-502 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

2

3

4

5

3. ทักษะ
ทางปญญา

2. ความรู

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

6. ทักษะ
พิสัย

1

2

3

                   
                   
                   
                   



















































































































   




42
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
07-613-501 กลยุทธและการจัดตั้งธุรกิจขนาดยอมทาง
คหกรรมศาสตร
07-613-502 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
งานประดิษฐ
07-613-503 การวิเคราะหและพัฒนาการออกแบบศิลปะพื้นบาน
07-613-504 คอมพิวเตอรเพื่องานวิจัยทางคหกรรมศาสตร
07-613-505การพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐในอุตสาหกรรม
07-613-506 การประยุกตเพื่อการออกแบบทาง
คหกรรมศาสตร
07-613-507 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
07-613-508 การบริหารงานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
07-613-509 การจัดการศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาการเด็ก

2

3

4

5

3. ทักษะ
ทางปญญา

2. ความรู

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

6. ทักษะ
พิสัย

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2

3

                      
                      
                      
                   
                   
                   
                   
                   
                      

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข ณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบในทุกรายวิชา โดยอาจารยผูสอนออกขอสอบหรือกระบวนการสอบ มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ มีการประเมินอาจารย และการประเมินผล
การเรียนการสอนโดยนักศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และคณะกรรมการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ ซึ่งตองมีบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํ า มาใช ป รั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
หลักสูตรใชการประเมิน ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูใ ช บัณ ฑิต เพื่อประเมินความพึ งพอใจในบั ณฑิตที่ทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ
คุณสมบัติดานอื่นๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการดานคหกรรมศาสตร มาประเมินหลักสูตร
หรือมาเปนอาจารยพิเศษ/วิทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจในดานนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ
ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาความรู แ ละ
คุณธรรม
(2) การกระตุน อาจารยในการพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตร
โดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตร โดยเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. หลักสูตรมีความทันสมัย 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ 1.จํานวนผูใชมหาบัณฑิต ที่รวม
เปนที่ยอมรับ และสอดคลอง ของสถานประกอบการดานคหกรรมศาสตร ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ โดยเชิ ญ ผู ใ ช ม หาบั ณ ฑิ ต มาร ว มในการ หลักสูตร
สั ง ค ม มี เ นื้ อ ห า ที่ ทํ า ใ ห ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
นักศึกษามีทักษะและความรู
ทางดานคหกรรมศาสตร
2. นักศึกษามีความสามารถ 2. จัดการสอนที่สง เสริมและกระตุ น ให 2. บันทึกกิจกรรมการเรียนการ
ในการคิ ด วิ เ คราะห และ นักศึกษา เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห และ สอนที่การสนับสนุนการเรียนรู
และกระตุนใหเกิดทักษะการคิด
ประยุกตความรูทางคหกรรม สังเคราะห
เชิงวิเคราะหและสังเคราะห
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของใน
งานวิ ช าการและในวิ ช าชี พ
ดานคหกรรมศาสตร
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 3. สงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษาเลือก 3 . จํ า น ว น วิ ท ย า นิ พ น ธ /
งานคหกรรมศาสตร ห รื อ หัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า อิ ส ร ะ ที่
สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ที่ ส ามารถ ตอบสนองแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม นํามาใชไปใชประโยชน
นํามาประยุกต แกไขปญหา แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พศ.2555-2559)
และนํามาประยุกตใชในการ 4. สนับสนุ นใหอาจารย เปน ผูนํ าในทาง
วิชาการ และหรือเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประกอบอาชีพ
ดานคหกรรมศาสตร หรือในดานที่เกี่ยวของ
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เปาหมาย
4. หลักสูตรมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

การดําเนินการ
5. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป และ ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผูมีสวน
ไดสวนเสีย

การประเมินผล
4. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกๆ1ปและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ป
6. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละ
ปใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษให
สอดคลองกับงบประมาณเงินรายไดการวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียน
การสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลักสูตรมีทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ โดยนักศึกษาและอาจารยสามารถสืบคนขอมูล
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย หนังสือ ตํารา วารสารและรายงานวิจัย หรือแหลงขอมูลอื่น
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการนักศึกษาและอาจารย ไดคนควา และ
ประการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชา และอาจารยพิเศษมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเจาหนาที่ประจําหลักสูตร
ทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือและตํารา และประสานงานการจัดหาหนังสือและตํารา รวมทัง้
สื่อสารสนเทศตางๆ
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เปาหมาย
1. มี สื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย น
การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเพียงพอ
2. มีหนังสือและตํารา ที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาหลักสูตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3. มี อ าจารย บุ ค ลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุ น
เพียงพอ

การดําเนินการ
1. มีเจาหนาที่ในการอํานวยความ
สะดวกในการจัดการสื่อการเรียนการ
สอน ใหพรอมใชงานและตามความ
ตองการของอาจารยและนักศึกษา
2. สํารวจความตองการหนังสือและ
ตําราประกอบการเรียนการสอนจาก
อาจารยและนักศึกษา
3. สํารวจจํานวนอาจารยประจําและ
เจ า หน า ที่ ป ระจํ า หลั ก สู ต รทุ ก ป
การศึกษา

การประเมินผล
1.ตรวจสอบปริมาณความตองการและ
สภาพการใชงานของสื่ออุปกรณอยาง
สม่ําเสมอ ตลอดจนสํารวจความคิดเห็น
ของผูใชทรัพยากร ไดแก นักศึกษา และ
อาจารยผูสอน
2.ตรวจสอบจํานวนตํารา และหนังสือ
อานประกอบการศึกษาทุกปการศึกษา
3.ตรวจสอบสัดสวนจํานวนอาจารยประจํา
ในหลั ก สู ต รต อ นั ก ศึ ก ษา และจํ า นวน
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรทุกปการศึกษา

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะดําเนินงานตางๆ ของหลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย
และไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่คณะแตงตั้งใหทําหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
สูง จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยาง
ดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรือการศึกษาคนควาอิสระหลักตองเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยเทานั้นสวน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการศึกษาคนควาอิสระรวม อาจเปน
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
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วิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
3.4 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
1. คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
1.1 ที่ปรึกษาหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการศึกษาคนควาอิสระหลัก ตองเปนอาจารย
ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.2 ที่ปรึกษารวม (ถามี)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการศึกษาคนควาอิสระรวม ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
2.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
2.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คนหากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ใหคิด
สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให
นับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนควรมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ และมีคุณสมบัติดานอื่นๆ ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรตองเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงาน มีความเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถใหบริการอาจารยและ
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยการเรียนรูดวยตนเอง และการเขาอบรมเสริมศักยภาพในวาระ
ตางๆ ที่เหมาะสม
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาเปนสิ่งที่จําเปน ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให
สามารถที่จะปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง และสามารถจัดแผนการเรียนไดจบตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงจัดใหมีระบบการใหคําแนะนําและสนับสนุนโดย
1. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เพียงพอและมีสัดสวนพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา
2. มีการจัดปฐมนิเทศแกนกั ศึกษาใหม และจัดการอบรมเชิงประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา
5.2 การอุทรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
มี ก ารสํ า รวจความต อ งการของตลาดแรงงานและความพึ ง พอใจของผู ใ ช ม หาบั ณ ฑิ ต จากสถาน
ประกอบการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อ
X
X
X
วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
X
X
X
คุณวุฒแิ หงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
X
X
X
ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอน ในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง X
X
X
สิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
X
X
X
มคอ.3
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
X
X
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการ
X
X
X
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพอยางนอยป
X
X
X
ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
X
X
X
และ/ หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ มหาบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิตใหม เฉลีย่ ไมนอย
X
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ: X หมายถึง มีการดําเนินกิจกรรม

- หมายถึง ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนํา รวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และมหาบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
รวมทั้งจากการสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/มหาบัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต เพื่อรับ
ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของมหาบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของมหาบัณฑิตที่กาวขึ้น
ไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชา ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา มคอ.5 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา และสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปโดยรวบรวมขอมูลจาก
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก
รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน รายงานผลสภาวการณมีงานทําของบัณฑิต รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปเสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอ
คณบดีเพื่อแจงอาจารยประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการประจําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

