เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1 รหัสและชื่ อรายวิชา
4573112 ธุ รกิจและการส่ งเสริ มคหกรรมศาสตร์ (Promoting Business in Home Economics)
2 จานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต (1-2-3)
3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเฉพาะด้าน
4 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุนนั ทา คะเนนอก
5 ระดับการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 3
6 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8 สถานทีเ่ รียน
ห้อง 1401 อาคาร 14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9 วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้ งล่ าสุ ด
22 มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ แนวคิดและวิธีการประกอบธุ รกิจคหกรรมศาสตร์ ในด้านสิ นค้าและ
บริ การ
2. นักศึกษาสามารถอธิ บายวิธีการส่ งเสริ มและเทคนิคในการดาเนินธุ รกิจได้
3. นักศึกษาสามารถใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ ความรู ้ได้
4. นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ งานคหกรรมศาสตร์ ตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ได้
5. นักศึกษาอธิบายการบริ หารงาน การควบคุม การดาเนินการ การประยุกต์ การผลิตงานคหกรรมศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
การใช้สื่อเทคโนโลยีและกรณี ศึกษาใหม่ๆ ในเพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้ และการนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
เพื่อให้นกั ศึกษามีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบ และนาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญ แนวคิ ดและวิธีการประกอบธุ รกิ จคหกรรมศาสตร์ ในด้านสิ นค้าและบริ การ วิธีการส่ งเสริ มและ
เทคนิ คในการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่น การใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ ความรู ้ การบริ หารงาน การควบคุม การดาเนิ นการ
การประยุกต์ การผลิตและผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ งานคหกรรมศาสตร์ตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ /ภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
75 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
3 ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซต์คณะ และอาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ น
รายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริ ยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา

1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม
 1.2 วินยั ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 มีความขยันและอดทน

1.4 มีความเป็ นไทย และการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดีของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ
(2) วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
- ผูส้ อนมอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงานวางแผนธุ รกิจที่ตอ้ งประยุกต์ความรู ้ในวิชากับปั ญหาจริ ง โดยให้
นักศึกษาทาเป็ นรายบุคคล
- สอนแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในระหว่างที่จดั ทากิจกรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เน้นการลงความ
คิดเห็นร่ วมกัน ฝึ กความขยันและอดทนจากการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
(3) วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการปฏิบตั ิการ
วินัยในการจัดท ารายงานวางแผนธุ รกิ จที่ ตอ้ งประยุกต์ความรู ้ ในวิช ากับ ปั ญหาจริ ง โดยให้นัก ศึกษาทาเป็ น
รายบุคคล ใช้วิธีการสอนในข้อ (2) ข้างต้นว่าเป็ นไปตามคาดหมายไว้หรื อไม่ ถ้าไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย ก็อาจ
เปลี่ยนสถานการณ์หรื อปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น
2 ความรู้
(1) ความรู้ ทจี่ ะได้ รับ
 2.1 มีความรู ้ตามหลักวิชาการ

2.2 มีการแสวงหาความรู ้และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
 2.3 วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู ้ในศาสตร์ หลักไปประยุกต์ในชีวติ ประจาวัน
(2) วิธีการสอน
บรรยายประกอบภาพ และตัวอย่างของจริ ง อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ การ
ทางานเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม การนาเสนอรายงาน นักศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับความสาคัญ แนวคิดและวิธีการ
ประกอบธุ รกิจคหกรรมศาสตร์ ในด้านสิ นค้าและบริ การ วิธีการส่ งเสริ มและเทคนิคในการดาเนิ นธุ รกิจ เช่น การใช้
สารสนเทศในการเผยแพร่ ความรู ้ การบริ หารงาน การควบคุม การดาเนินการ การประยุกต์ การผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางคหกรรมศาสตร์ งานคหกรรมศาสตร์ตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
(3) วิธีการประเมิน
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
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- สอบปฏิบตั ิประเมินจากผลงาน
- นาเสนอรายงาน
- การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3 ทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
 3.1 มีทกั ษะการคิด

3.2 มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหา
 3.3 มีทกั ษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
(2) วิธีการสอน
มอบหมายให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาที่กาหนดโดยใช้ความรู ้ในวิชานี้ และ ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล
อย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ ในวิชานี้ เพื่ อใช้ในชี วิตประจาวัน เสริ มสร้ างทักษะในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ องโดยการให้สืบค้นเพิ่มเติม
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค การนาเสนอผลการแก้ปัญหาในรู ปของการอภิปรายกลุ่ม โดยเน้น
ข้อสอบที่มีการการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู ้ที่ศึกษา
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา

4.1 มีภาวะผูน้ าและผูต้ าม
 4.2 ร่ วมทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
 4.3 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4.4 มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและผูอ้ ื่น
 4.5 ปรับตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
(2) วิธีการสอน
- ให้ ท างานร่ วมกันเป็ นกลุ่ มโดยเน้น การประยุก ต์ความรู ้ ที่ เรี ย นในวิช ากับ การใช้ชี วิตประจาวัน ร่ วมท า
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมการบริ การอาหารในงานต่างๆ ของ คณะฯ มหาวิทยาลัย
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่ องต่างๆ
- มอบหมายให้นกั ศึกษาจัดทาแผนธุ รกิจที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นให้มีการปฏิบตั ิงานกลุ่มเพื่อให้นกั ศึกษาได้ปรับตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่น
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
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- ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา

5.1 ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5.2 ทักษะการคิดคานวณ
 5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่ อการสอน e-Learning และทารายงาน
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการทาสื่ อส่ งเสริ มธุ รกิจคหกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ และจัดให้สวยงาม
(3) วิธีการประเมิน
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- ความถูกต้องในเนื้อหา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา

2

ความหมายและความสาคัญ
ของธุ รกิจและการส่ งเสริ มค
หกรรมศาสตร์
แนวคิดและวิธีการประกอบ
ธุ รกิจคหกรรมศาสตร์

3
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กิจกรรมการเรียน การสอน
จานวน
สื่ อทีใ่ ช้
ชั่วโมง
(ถ้ ามี)
3
บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

ผู้สอน
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

3

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

3

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

5
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วิธีการส่ งเสริ มและเทคนิคใน
การดาเนิ นธุ รกิจ
-หลักในการบริ หารงาน
วิธีการส่ งเสริ มและเทคนิคใน
การดาเนิ นธุ รกิจ
-การควบคุมคุณภาพ
วิธีการส่ งเสริ มและเทคนิคใน
การดาเนิ นธุ รกิจ
-การดาเนินการ และการ
ประยุกต์ใช้หลักการ
วิธีการส่ งเสริ มและเทคนิคใน
การดาเนิ นธุ รกิจ
- การใช้สารสนเทศในการ
เผยแพร่ ความรู ้
สอบกลางภาค

3

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

3

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

3

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

6

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ

9

การผลิตและผลิตภัณฑ์ทาง
คหกรรมศาสตร์ งานคหกรรม
ศาสตร์ตามแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์

3

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ
การนาเสนอสื่ อส่ งเสริ มและ
เทคนิคในการดาเนิ นธุ รกิจ

ส่ งรายงานเดี่ยว (ตาม
หัวข้อที่จบั ฉลากได้)
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

10-12

การวิเคราะห์กรณี ศึกษาตาม
แขนงวิชา

9

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
สังเคราะห์ ของบทเรี ยน
ร่ วมกัน นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในแต่
ละกลุ่ม สร้างข้อสรุ ป
ร่ วมกันในเชิงพรรณา
รายบุคคล มอบหมายงาน

5

6

7-8
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อ.สุ นนั ทา คะเนนอก
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13
14-15

อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ กบั
ประชาคมอาเซียน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

16

3
6

ให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และศึกษาค้นคว้า
ล่วงในการเรี ยนครั้งต่อไป
บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ
จากการประเมินเพื่อ
ปรับปรุ งรายวิชาจึงได้เชิญ
วิทยากรพิเศษ และเสริ ม
กรณี ศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิบรรยายและตอบ
ข้อซักถาม

ทบทวน/ประมวลความรู ้ – การ
3
ทาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
สอบปลายภาค
รวม
45
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน การ กาหนดการ
เรียนรู้ *
สอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที่)
9
2.1, 2.3, สอบกลางภาค
3.1, 3.3 สอบปลายภาค
17
1.2
การเข้าชั้นเรี ยน ความมีวนิ ยั
ตลอดภาค
3.1,3.3 การมีส่วนร่ วม อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน การศึกษา
วิเคราะห์กรณี ศึกษาตามแขนงวิชา (เดี่ยว)
9-12
4.2,4.3,4.5,
การนาเสนอรายงานสื่ อส่ งเสริ มธุ รกิจคหกรรมศาสตร์
5.3
(กลุ่ม)
1.1-1.4,
การทางานกลุ่มและผลงาน
6-7, 9-15
2.1-2.3,
4.2,4.3,4.5,
5.1-5.3
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อ.สุ นนั ทา คะเนนอก
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
30%
5%
5%
10%

20%
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* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
รายวิชา

1.คุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและ
เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
4573112 ธุรกิจและการ
ส่งเสริ มคหกรรมศาสตร์













 







 











หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
สุ รชัย จิวเจริ ญสกุล. การจัดการธุรกิจขนาดเล็กทางคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุ งเทพฯ
ธวัชชัย พืชผล. ช็ อตเด็ดกระชากยอดธุรกิจร้ านอาหารและบริการ. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์ จากัด.
2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น เอกสาร E-Learning
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุ ง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3 การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
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4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการผลิตสื่ อส่ งเสริ มและผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์
กรณี ศึกษาตามแขนงวิชา และผลการสอบ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ4 50%
- ปรับปรุ งประสิ ทธิผลรายวิชา โดยดูจากบริ บทแวดล้อมของกระแสสังคมกระแสโลก
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