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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะ/โปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Home Economics
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ชือเต็ม (ภาษาไทย)
ชือย่อ (ภาษาไทย)
ชือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชือย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ )
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ )
Bachelor of Science (Home Economics)
B.Sc. (Home Economics)

3. วิชาเอก
อาหารและโภชนาการ (Foods and Nutrition)
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศทีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
เปิ ดสอนภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2555
 ได้พิจารณากลันกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม
ครังที 1/2555 เมือวันที 27 มกราคม 2555
 ได้รับอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุมครังที 1/2555 เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ ว่า เป็ นหลักสู ตรที มี คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ทํางานในสถานประกอบการธุ รกิจอาหารและเครื องดืมในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
หรื อร้านเบเกอรี
8.2 ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจอาหารและเครื องดืม
8.3 นักวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการ
8.4 นักวิจยั และพัฒนาในงานทีเกียวกับอาหารและโภชนาการ และสาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง
8.5 นักกําหนดรายการอาหาร และให้การปรึ กษาด้านอาหารและโภชนาการ
8.6 นักโภชนากรของหน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน
8.7 อาชีพอืนๆ ทีเกียวข้อง
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9. ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร

ลําดับ
1

2

3

ชือ – สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายพรชัย พุทธรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาววิภาวรรณ
วงศ์สุดาลักษณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

อาจารย์

การสําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ

วิชาเอก/สาขาวิชา
สถาบัน

วท.ม.

คหกรรมศาสตร์
(อาหารและโภชนาการ)
คหกรรมศาสตร์ทวไป
ั

วท.บ.
(เกียรติ
นิยม)
ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา

ค.บ. คหกรรมศาสตร์
(เกียรติ
นิยม)
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

2553

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

2552

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

2554

2550

2547

2549
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ห รื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที พิ จ ารณาในการวางแผนหลัก สู ต รเป็ นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีกล่าวถึงการเปลียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี อย่า งรวดเร็ วและต่ อเนื อง และสื บ เนื องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีกล่าวถึงการปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจ
โลกแบบหลายศูนย์กลางรวมทังภูมิภาคเอเชี ยทวีความสําคัญเพิมขึนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี ยน รวมทัง
ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีมี บ ทบาทสํ า คัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิ จสั ง คม รวมทังตอบสนองต่ อการ
ดํารงชี วิตของประชาชนมากขึน และระบบเศรษฐกิ จของไทยมีความอ่อนแอด้านปั จจัยสนับสนุ นในส่ วน
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิ การ และแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2551-2565 รวมถึงนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.25522555 ทีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาทีหลากหลายเพือผลิตบัณฑิตและบุคลากรในท้องถินให้มีคุณภาพ ดังนันการ
จัดการศึ ก ษาจึ ง ต้องปรั บ ยุท ธศาสตร์ ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพสั ง คมเศรษฐกิ จที เปลี ยนแปลง พัฒนาให้
ตอบสนองยุคข้อมูลข่าวสาร โดยหลักสู ตรต้องปรับให้มีความรู ้ ทักษะวิชาการพืนฐาน และทักษะวิชาชี พ มี
เนือหาสาระความรู ้สมัยใหม่เป็ นสากล กระบวนการบริ หารจัดการในระบบคุณภาพ กระบวนการเรี ยนการ
สอนต้องส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยจัดส่ งเสริ มให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มี
จรรยาบรรณ สามารถนําความคิดสร้างสรรค์ ไปปรับเปลียนวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงสามารถอยูไ่ ด้ในสังคม
อย่างฉลาดและเป็ นสุ ข
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในการวางแผนหลักสู ตรจําเป็ นต้องคํานึ งถึ ง
การเปลี ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ งในปั จจุบนั คนในสังคมตืนตัวและให้ความสําคัญในเรื องการ
บริ โภคอาหารกันมากขึ น ต้องการความสะดวกสบาย และแสวงหาสิ งที ดี มี ประโยชน์ต่อสุ ข ภาพให้ก ับ
ตนเองและครอบครัว รวมถึงให้ความสนใจอาหารในท้องถินทีมาจากภูมิปัญญาท้องถิน จึงมีความจําเป็ นที
จะต้องมีบณั ฑิตทีมีความรู ้ทางด้านอาหารและโภชนาการ ทีมีความเป็ นมืออาชี พ มีความเข้าใจในผลกระทบ
ทางสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทีจะช่วยชี นําและขับเคลือนให้การเปลียนแปลงนี
เป็ นไปในรู ปแบบทีสอดคล้อง และเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตร จําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กที
มี ศ กั ยภาพและสามารถปรั บ เปลี ยนได้ตามความก้าวหน้า ทางด้านอาหารและโภชนาการ และรองรั บ
การแข่งขันทางอุตสาหกรรม ทังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการผลิ ตบัณฑิ ตทีมี ความรู ้
ความเชี ยวชาญในศาสตร์ ของตน ความสามารถในการเรี ยนรู ้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้เพือพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทังด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและสังคม
โดยปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรมีความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ซึ งนอกจากจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
แล้ว ยังสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยการให้บริ การทางวิชาการ ส่ งเสริ มการวิจยั รวมทังส่ งเสริ ม
การทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม โดยให้ นัก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว ม เพื อสร้ า งความเข้า ใจและเพิ มพู น ทัก ษะ
ประสบการณ์ในงานทางด้านอาหารและโภชนาการ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน
13.1.1 กลุ่มวิชาทีอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ทีนักศึกษาต้องเรี ยนใน
คณะอืน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรี ยน
รายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรนี นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความ
สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษา
ในการพิ จ ารณารายวิช าด้า นเนื อหาสาระ การจัดการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล เพื อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายและสอดคล้อ งกับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพิมพูนความรู ้ เชิดชูคุณธรรม นําทักษะวิชาชีพ สู่ การพัฒนาท้องถิน
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
คหกรรมศาสตร์ จึงเป็ นศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการใช้วถิ ีชีวติ ของคน ในเรื องปั จจัยสี เรื องความอยูร่ อด
ของชีวติ ประกอบด้วยทีอยูอ่ าศัย อาหารการกิน เสื อผ้าเครื องนุ่งห่ม และการรู ้จกั รักษาสุ ขภาพอนามัย โดย
องค์ความรู ้ทางคหกรรมศาสตร์ยงั ช่วยให้มนุษย์บรรลุความต้องการในชีวติ อย่างสมบูรณ์ ตามทฤษฎีลาํ ดับ
ขันความต้องการจําเป็ นของมนุษย์ ได้แก่ ปั จจัยพืนฐานในการดํารงชี วติ ความปลอดภัย ความรักและการ
เป็ นเจ้าของ การยกย่องนับถือ และการรู ้จกั ตน หลักสู ตรคหกรรมศาสตร์จึงประกอบด้วย 5 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาเสื อผ้าและสิ งทอ สาขาการจัดการบ้านเรื อนและบริ โภคศึกษา
สาขาการตกแต่งบ้านและการตกแต่งภายใน และสาขาพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัว
สาขาอาหารและโภชนาการ เป็ นสาขาหนึ งของคหกรรมศาสตร์ ทีมี ความสําคัญในการดํารงชี วิต
และสามารถนําไปประกอบอาชี พได้อย่างหลากหลายและเป็ นทีต้องการของตลาดแรงงานทังในหน่ วยงาน
ของรัฐและเอกชน เช่น งานโภชนาการ งานด้านการประกอบอาหาร และธุ รกิจด้านการประกอบอาหาร ซึ ง
ขึนอยูก่ บั ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนในการเลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ เพือสามารถนําไปประกอบ
อาชี พ ได้ หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ วิ ช าเอกอาหารและโภชนาการ
ประกอบด้วยวิชาทีครอบคลุมศาสตร์ ทางคหกรรมศาสตร์ ทงั 5 สาขา และมุ่งเน้นวิชาเอกทางด้านอาหารและ
โภชนาการประกอบด้วยสามกลุ่มวิชา ได้แก่ การประกอบอาหารและการจัดบริ การอาหาร วิทยาศาสตร์ การ
อาหาร และโภชนาการ เพือให้ผเู ้ รี ยนเป็ นนักคหกรรมศาสตร์ ทีสามารถนําความรู ้และประสบการณ์จากการ
เรี ยนไปใช้ได้จริ งในชี วิตประจําวัน และงานอาชี พ เพือพัฒนาคุณภาพชี วิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม
ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.2.1 เพื อผลิ ตบัณฑิ ตที มีค วามรู ้ มีท กั ษะ และประสบการณ์ก ารเรี ย นรู ้ ตลอดจนนํา หลัก การ
จัดการไปประกอบอาชี พทังในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบธุ รกิจคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหาร
และโภชนาการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.2 เพือผลิ ตบัณฑิ ตให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ และแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่า งมี ระบบ ด้ว ยการผสมผสานภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นเข้า กับ เทคโนโลยี
ตลอดจนสามารถวิจยั และพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการได้

7

มคอ.2

1.2.3 เพือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีจิตสํานึ ก
ในความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และสิ งแวดล้อม ตลอดจนธํารงไว้ซึงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของ
ไทย
2. แผนพัฒนา / ปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลียนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ตากว่
ํ าที สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพืนฐานจาก
หลักสู ตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
ต่อเนือง
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
- ติดตามความเปลียนแปลงในความ
กับความต้องการของท้องถิน สถาน ต้องการของผูป้ ระกอบการด้านอาหาร
ประกอบการ และการเปลียนแปลง และโภชนาการ
ในยุคปั จจุบนั

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนให้มีการทํางานวิจยั และบริ การ
วิชาการ ด้านอาหารและโภชนาการ
และนําความรู ้ทีได้ไปปฏิบตั ิงานจริ ง

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนให้ทาํ งานวิจยั และมีการบริ การ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- อาจารย์สายปฏิบตั ิการต้องมี
ประสบการณ์วชิ าชีพในสาขาวิชาที
เปิ ดสอนหรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง

หลักฐาน / ตัวบ่ งชี ความสํ าเร็ จ
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณั ฑิตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสู ตร
- ตําแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจยั หรื อ
เอกสารรับรองการเข้าฝึ กอบรม
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยหนึ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย หนึ งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) พ.ศ.2549 หมวดที 2 ระบบการจัดการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2.2.2 สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอาหารและโภชนาการ หรื อสาขา
อืนทีเกียวข้อง
2.2.3 มีคุณสมบัติอืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) พ.ศ.2549 หมวดที 1 การรับเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ระดับชั นปี
ชันปี ที 1
ชันปี ที 2
ชันปี ที 3
ชันปี ที 4
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2555
40
40
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
40
40
40
40
40
80
120
-

2558
40
40
40
40
160

-

40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี
รายการ
1. งบประมาณเงินรายได้
- ค่า FTES ต่อปี
- ค่าหัวจริ งต่อเทอม
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
2. งบประมาณรายจ่ าย
- ค่าหัวจริ งต่อปี
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
รวมงบประมาณทังหมด

ปี 2555

งบประมาณ (บาท)
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558

800
800
40
96,000

800
800
80
192,000

800
800
120
288,000

800
800
160
384,000

3,000
40
120,000
216,000

3,000
80
240,000
432,000

3,000
120
360,000
648,000

3,000
160
480,000
864,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื อสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อืนๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืนมาก่อน หรื อเคยศึกษานอกระบบ หรื อมีประสบการณ์
หรื อเคยศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เมื อเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ตรนี สามารถเที ย บโอนหน่ วยกิ ตได้ โดยหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน และการ
เทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ.2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกับทีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า
131 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่ น้อยกว่ า
30
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
9
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
95
หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนือหา
81
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาแกน
15
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเนื อหาบังคับ
49
หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเนื อหาเลือก
17
หน่วยกิต
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2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรี ยน 6 หน่วยกิต
1500301
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
1500303
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
English for Communication 1
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
1500304
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 2
English for Communication 2
1500310
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
Chinese for Communication
1500311
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
Japanese for Communication
1500313
ภาษามาเลย์เพือการสื อสาร
Malay for Communication
1500314
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
Korean for Communication
1500315
ภาษาพม่าเพือการสื อสาร
Burmese for Communication
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรี ยน 3 หน่วยกิต
2500309
เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency

6
8
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

30
หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
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)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
1500305
สารสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills and Research
1510313
ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religion
2000302
สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetic of Life
2000306
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
Art in Daily Life
2500301
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรี ยน 3 หน่วยกิต
2500308
การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
Study for Local Development
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
2500302
วิถีไทย
Thai Living
2500303
วิถีโลก
Global Living
2500304
มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
Man and Environment
2500305
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
2500306
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
2500307
สันติศึกษา
Peace Studies
2500310
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
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)
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรี ยน 6 หน่วยกิต
4000306
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4000307
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ
Information Technology for Life
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
1000308
กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ
Sports and Exercise for Health
4000305
วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000309
ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
4000311
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
4000312
อาหารและโภชนาการเบืองต้น
Introduction to Food and Nutrition
4000313
วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิน
Local Science
4000314
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
4000315
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
4000316
สิ งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environment in Daily Life
4000317
พืชพรรณเพือชีวติ
Plant for Life
4000318
เกษตรเพือคุณภาพชีวติ
Agriculture for Quality of Life
4000319
สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเนือหา
2.1.1 วิชาแกน
4131005
4131006
4211105
4211106
4331105
4331106
4571201

ไม่ น้อยกว่ า

ฟิ สิ กส์พืนฐาน
Fundamental Physics
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พืนฐาน
Fundamental Physics Laboratory
เคมีพืนฐาน
Fundamental Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีพืนฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ชีววิทยาพืนฐาน
Fundamental Biology
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืนฐาน
Fundamental Biology Laboratory
คณิ ตศาสตร์ พืนฐาน
Fundamental Mathematics

2.1.2 วิชาเนือหาบังคับ
4861101
4861102
4861201
4862103
4862202
4862203
4862301

โภชนาการ
Nutrition
โภชนศาสตร์ มนุษย์
Human Nutrition
หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparations
โภชนศาสตร์ ครอบครัว
Family Nutrition
อาหารไทย
Thai Cuisine
อาหารเพือสุ ขภาพ
Food for Health
วิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร
Science of Cookery

95
81
15

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
49
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต
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4862302
4863105
4863303
4863501
4863502
4864503
4864504
4871201
4872101
4882101
4892101
4892102

การแปรรู ปและถนอมอาหาร
Food Processing and Preservation
อาหารบําบัดโรค
Dietetics
การสุ ขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร
Food Sanitation and Quality Control
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางคหกรรมศาสตร์
Research Methodology in Home Economics
การค้นคว้าทดลองทางอาหารและโภชนาการ
Experimental Research in Foods and Nutrition
สัมมนาอาหารและโภชนาการ
Seminar in Foods and Nutrition
ปั ญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ
Special Problems in Foods and Nutrition
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
Family and Child Development
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management
ผ้าและเส้นใย
Clothing and Fiber
การจัดดอกไม้และงานใบตอง
Flower Arrangement and Banana-Leaf Craft
การแกะสลักผักและผลไม้
Vegetable and Fruit Carving

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2.1.3 วิชาเนือหาเลือก
4863104
4863106
4863204
4863205
4863206
4863207
4863208
4863209
4863210
4863211
4863212
4863213
4863302

4863401

ไม่ น้อยกว่ า

โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค
Principles of Therapeutic Nutrition
อาหารท้องถิน
Local Cuisine
อาหารสําหรับชาวมุสลิม
Food for Muslim
อาหารเอเชีย
Asian Cuisine
อาหารยุโรป
European Cuisine
อาหารว่าง
Snack
อาหารจานด่วน
Fast Food
ขนมไทย
Thai Desserts
ขนมอบ
Bakery
เครื องดืม
Beverage
ไอศกรี ม
Ice-cream
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหารและการประเมิ นคุ ณภาพ
โดยประสาทสัมผัส
Food Product Development and Sensory
Evaluation
บริ โภคศึกษา
Consumer Education

17
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หน่ วยกิต
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4863402

4863403
4863404
4864107

4864214
4864215
4864405
4864406
4864407

4864505
4893103
4893104

การจัดการครัวและเครื องมือเครื องใช้ในงาน
อาหาร
Kitchen and Food Equipment Management
การบริ การอาหารในสถาบัน
Institutional Food Service
การจัดเลียงอาหาร
Catering
โภชนาการและการจัดบริ การอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
Nutrition and Feeding Programs for Early
Childhood
อาหารเพือการประกอบอาชีพ
Commercial Food Preparations
อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
การจัดการร้านค้าอาหาร
Institutional Food Management
การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
การส่ งเสริ มคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและ
โภชนาการ
Home Economics Extension in Foods and
Nutrition
ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร์
English for Home Economics
ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
Home Economics Arts
การแต่งหน้าเค้ก
Cake Decoration

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3563110
3591105

6

หน่ วยกิต

การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั
General Economics

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
8

หน่ วยกิต

โดยเลือกแบบใดแบบหนึงดังต่อไปนี
แบบที 1
4864601
4864602
แบบที 2
7000390
7000490

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางคหกรรมศาสตร์ *
2(90)
Preparations for Field Experience in Home Economics
การฝึ กประสบการณ์ทางคหกรรมศาสตร์ *
6(320)
Field Experience in Home Economics
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา**
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษา**
Cooperative Education

2(90)
6(640)

หมายเหตุ
* สําหรับนักศึกษาทีไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
** สําหรับนักศึกษาทีร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซากั
ํ บรายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้อง
ไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนทีไม่นบั หน่วยกิ ตรวม ในเกณฑ์การสําเร็ จของหลักสู ตรสาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร์
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาทีใช้ในหลักสู ตรและหน่วยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชา ทีใช้ในหลักสู ตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี
เลขรหัส 3 ตัวแรก
เลขรหัสตัวที 4
เลขรหัสตัวที 5
เลขรหัส ตัวที 6,7

1

2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3

4

หมวดวิชาและหมู่วชิ า
ชันปี หรื อระดับความยากง่าย
ลักษณะเนือหาวิชา
ลําดับก่อน-หลัง

5

6

7
ลําดับก่อน-หลัง
ลักษณะเนือหาวิชา
ชันปี หรื อระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขรหัสตัวที 5 ได้จดั ลักษณะเนือหาวิชาไว้ดงั นี
หมู่วชิ าอาหารและโภชนาการ
1. กลุ่มวิชาโภชนาการ
2. กลุ่มวิชาอาหาร
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร
4. กลุ่มวิชาการจัดการอาหาร
5. กลุ่มวิชาปั ญหาพิเศษ การค้นคว้าทดลอง การสัมมนา และการวิจยั
6. กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์อาชีพ

486---486-1-486-2-486-3-486-4-486-5-486-6--

หมู่วชิ าบ้านและครอบครัว
1. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
2. กลุ่มวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

487---487-1-487-2--

มคอ.2
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หมู่วชิ าผ้าและเครื องแต่งกาย
กลุ่มวิชาผ้าและเส้นใย

488---488-1--

หมู่วชิ าศิลปประดิษฐ์
กลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์

489---489-1--

ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที 1 หมายถึง
เลขตัวที 2 หมายถึง
เลขตัวที 3 หมายถึง
เลขตัวที 4 หมายถึง

ฃ

จํานวนหน่วยกิต
จํานวนชัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จํานวนชัวโมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
จํานวนชัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

1500301
4000306

ภาษาไทยเพือการสื อสาร
การคิดและการตัดสิ นใจ

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

4211105
4211106
4571201
4861101
4871201

เคมีพนฐาน
ื
ปฏิบตั ิการเคมีพนฐาน
ื
คณิ ตศาสตร์พนฐาน
ื
โภชนาการ
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
รวมหน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
18

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

1500303
xxxxxxx
xxxxxxx
4000307

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ

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

4331105
4331106
4861102
4861201

ชีววิทยาพืนฐาน
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืนฐาน
โภชนศาสตร์มนุษย์
หลักการประกอบอาหาร
รวมหน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
21
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

xxxxxxx
2500308

เลือกเรี ยน
การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน

3
3(3-0-6)

4131005
4131006
4862202
4862301
4872101
4892101

ฟิ สิ กส์พนฐาน
ื
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พนฐาน
ื
อาหารไทย
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
การจัดดอกไม้และงานใบตอง
รวมหน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

2500309
xxxxxxx

เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
เลือกเรี ยน

3(3-0-6)
3

4862103
4862203
4862302
4882101
4892102

โภชนศาสตร์ครอบครัว
อาหารเพือสุขภาพ
การแปรรู ปและถนอมอาหาร
ผ้า และเส้นใย
การแกะสลักผักและผลไม้
รวมหน่ วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
20

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาเลือก

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4863105
4863501
xxxxxxx

อาหารบําบัดโรค
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางคหกรรมศาสตร์
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
11
16
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ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4863303

3(2-2-5)

วิชาเนือหาบังคับ

4863502

วิชาเนือหาเลือก
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx
3563110

การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร
การค้นคว้าทดลองทางอาหารและ
โภชนาการ
เลือกเรี ยน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(2-2-5)
3
3(3-0-6)
3
15

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาเลือก
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4864503
4864504
xxxxxxx
3591105
4864601

สัมมนาอาหารและโภชนาการ
ปั ญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ
เลือกเรี ยน
เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทาง
คหกรรมศาสตร์ (สําหรับนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ฯ)*
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
(สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา)*

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3
3(3-0-6)
2(90)

7000390
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

หมายเหตุ

* เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง

3
15
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ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4864602

การฝึ กประสบการณ์ทางคหกรรม
ศาสตร์ (สําหรับนักศึกษา ฝึ ก
ประสบการณ์ฯ)**
สหกิจศึกษา (สําหรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา) **
รวมหน่ วยกิต

6(320)

7000490

หมายเหตุ

6(640)

6

* สําหรับนักศึกษาทีไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
** สําหรับนักศึกษาทีร่ วมโครงการสหกิจศึกษา

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ข)
3.2 ชื อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชือ – สกุล
นางสาวฐิติมาพร หนูเนี ยม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วท.ม.

นายพรชัย พุทธรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นางสาววิภาวรรณ
วงศ์สุดาลักษณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นางสาวทัศนา เมฆเวียน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นางจินภา นราคร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูช้ ่วย
ศาสตรา
จารย์

วิชาเอก/สาขาวิชา

สถาบันทีสํ าเร็จการศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558

คหกรรมศาสตร์
(อาหารและโภชนาการ)
คหกรรมศาสตร์ ทวไป
ั

วท.บ.
(เกียรตินิยม)
ศศ.ม.
คหกรรมศาสตรศึกษา
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม)
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการ
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการ
ค.ด.
อุดมศึกษา
ศศ.ม.
คหกรรมศาสตรศึกษา
กศ.บ.
คหกรรมศาสตร์
ศษ.ม.
ศษ.บ.

ศึกษาศาสตร์ เพือพัฒนา
ชุมชน
คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

24

24

24 24

24

24

24 24

24

24

24 24

24

24

24 24

24

24

24 24

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

ชือ – สกุล
นางสาวฐิติมาพร หนูเนี ยม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วท.ม.

อาจารย์

นางสาววิภาวรรณ
วงศ์สุดาลักษณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นางสาวทัศนา เมฆเวียน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นางจินภา นราคร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ศษ.ม.
ศษ.บ.

นางเสาวภา โชติเกษมศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รอง
ศาสตราจารย์

Ed.D.

อาจารย์

คหกรรมศาสตร์
(อาหารและโภชนาการ)
คหกรรมศาสตร์ ทวไป
ั

วท.บ.
(เกียรตินิยม)
ศศ.ม.
คหกรรมศาสตรศึกษา
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม)
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
และโภชนาการ
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
และโภชนาการ
ค.ด.
อุดมศึกษา
ศศ.ม.
คหกรรมศาสตรศึกษา
กศ.บ.
คหกรรมศาสตร์

นายพรชัย พุทธรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายดํารงค์เกียรติ ศรี เทพ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

สถาบันทีสํ าเร็จการศึกษา

2555 2556 2557 2558

M.A.T.

7

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)

ศษ.บ.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 24

ศึกษาศาสตร์ เพือพัฒนา
ชุมชน
คหกรรมศาสตร์
Educational Administration University of Northern
Philippines
Master of Art in Teaching Technological University of
(Home Economics)
the Philippines
คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คหกรรมศาสตร์ ทวไป
ั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชือ – สกุล
1 นางอรณี ศิริรัตนากร
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2 นางสุจิตรา เทพไชย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบํานาญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบํานาญ

คุณวุฒิ
M.A.T.
กศ.บ.
คศ.ม.
กศ.บ. (เกียรตินิยม)

วิชาเอก/สาขาวิชา
Home Economics
อาชีวศึกษา
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
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4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการทีบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนันหลักสู ตร
ได้กาํ หนดให้นกั ศึกษาต้องฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา หรื อ
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทางอาหารและโภชนาการ โดยนักศึกษาต้องผ่านรายวิชาใดวิชาหนึง
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี
4.1.1 ทักษะในการปฏิ บตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิงขึน
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง หรื อฝึ กสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 640
ชัวโมง
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อทีเกียวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมีรายงานทีต้อง
นําส่ งตามรู ปแบบตามระยะเวลาทีหลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หลักการเขียนโครงการวิจยั การวางแผนการวิจยั ค้นคว้า รวมรวบ และเรี ยบเรี ยงเอกสารงานวิจยั
การเลื อกใช้เครื องมือ การวิจยั การวิเคราะห์ผล และแปลผลงานวิจยั ตลอดจนเขียนรายงานตามหลักการ
เขียนงานวิจยั ทีถูกต้อง การนําเสนอผลงานวิจยั และฝึ กปฏิบตั ิ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม มีความเชียวชาญ นําหลักวิชามาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินการวิจยั ประยุกต์ใช้งานวิจยั เป็ นแนวทางในการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ
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มคอ.2

5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กําหนดชัวโมงให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับงานวิจยั ทาง
เว็บไซต์และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทังมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษาเป็ นกรณี ตวั อย่าง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจยั โดยอาจารย์ทีปรึ กษา ซึ งพิจารณาจากรายงาน
การวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนอตามระยะเวลาทีกําหนด รวมทังมีการจัดสอบการนําเสนอผลงานวิจยั
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

ทักษะด้าน IT

ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื อง มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในองค์กร
ธุ รกิจด้านอาหารและโภชนาการในบางรายวิชาทีเกียวข้อง
- มีการสอดแทรกเรื อง การแต่งกาย การเข้าสังคม การเจรจาสื อสาร
การมีมนุษยสัมพันธ์ และการวางตัวในการทํางานในรายวิชาที
เกียวข้อง
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ งนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน ตลอดจนกําหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่ วมในการนําเสนอรายงานเพือเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้
สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มทีดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาทีมอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกันเป็ น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพือฝึ กให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบ
- มีกติกาทีจะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยน
อย่างสมําเสมอ การมีส่วนร่ วมในชันเรี ยนและส่ งงานทีได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ
- ให้มีการส่ งงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิคในบางรายวิชา
- รายวิชาทีมีการนําเสนอรายงานในชันเรี ยน กําหนดให้นาํ เสนอ
โดยใช้ Power Point เพือเพิมทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้การสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- มีการให้ความรู ้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที
เกียวข้อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพือเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้า
ชันเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี ความ
รั บผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนัน ต้องฝึ กให้รู้หน้าที ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่ ม และการเป็ นสมาชิ กกลุ่ ม
มี ค วามซื อสั ต ย์โ ดยต้อ งไม่ ก ระทํา การทุ จริ ต ในการสอบ เป็ นต้น นอกจากนี อาจารย์ผูส้ อนทุ ก คนต้อ ง
สอดแทรกเรื องคุณธรรมและจริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่นกั ศึกษารวมทัง
มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชันเรี ยน การส่ งงานทีได้รับมอบหมาย
และการร่ วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
5. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม ทีมีทงการเป็
ั
นผูน้ าํ และเป็ นสมาชิกกลุ่ม
6. ประเมินจากการทีนักศึกษามีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อม
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2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนือหาสาขาวิชาทีศึกษา
2. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเกียวข้อง
3. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
ในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ทังนีให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนือหาสาระของรายวิชานันๆ นอกจากนีควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดู
งาน หรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการเพือรู ้จกั แก้ปัญหาในสถานการณ์จริ ง และเกิดการเรี ยนรู ้จากสภาพจริ งด้วยตนเอง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการวิจยั ทีนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึ กประสบการณ์ฯ
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างมีเหตุมีผล
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ในการเรี ยนการสอน ต้องฝึ กกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตงแต่
ั เริ มเข้าศึกษาโดย
เริ มต้นจากปั ญหาทีง่ายและเพิมระดับความยากขึนเรื อยๆ ทังนีต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
2. จัดการสอนแบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาํ ลอง
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3. จัดให้มีการปฏิบตั ิจริ งในสถานประกอบการ เพือเป็ นการเรี ยนวิธีการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชันเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทัง
ในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีนําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนื อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม หรื อมีการค้นคว้าข้อมูลกับบุคคลอืน
หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี
1. สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี ทังในภาวะผูน้ าํ และสมาชิกกลุ่ม
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
5. ดูแลสุ ขภาพทังกายและใจของตนเองได้ดี มีบุคลิกภาพทีดี
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชัน
เรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะการใช้เครื องมือทีจําเป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทังปากเปล่าและการเขียน พร้อมทังเลือกใช้รูปแบบ
ของสื อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิในหลากหลาย
สถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆ ทีมีการนําเสนอต่อชันเรี ยน
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3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
(2) ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีทีเป็ นพืนฐานชี วติ ในเนือหาวิชาที
ศึกษา
(2) มีความรอบรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาทีศึกษา รวมทังความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ
(3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ืนได้ตรงตามความต้องการ
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิมมากขึน
(4) กําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุเป้ าหมายที
กําหนด
(5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการได้
(6) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผอู ้ ืน
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื อง
(5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบตั ิงานได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถใช้ความรู ้พืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัวไป
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

1 2

3

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะในการ
วิเคราะห์ และการ
สื อสาร

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ                           

1500305 สารสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า

                          

1500310
1500311
1500313
1500314
1500315
1510313
2000302

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

มคอ.2

ภาษาจีนเพือการสื อสาร
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
ภาษามาเลย์เพือการสื อสาร
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
ภาษาพม่าเพือการสื อสาร
ปรัชญาและศาสนา
สุ นทรี ยภาพของชี วติ
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1500301 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
1500303 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร1                           
1500304 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร2                           

มคอ.2
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัวไป (ต่ อ)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

1 2
2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน

3

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะในการ
วิเคราะห์ และการ
สื อสาร

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

                          

2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน                           
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2500302 วิถีไทย
2500303 วิถีโลก
2500304 มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
2500305 มนุษย์กบั สังคม
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
2500307 สันติศึกษา
2500308 การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
2500310 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
4000305 วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัวไป (ต่ อ)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

5. ด้ านทักษะในการ
วิเคราะห์ และการ
สื อสาร

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

การคิดและการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ
ชีวติ กับพลังงาน
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
อาหารและโภชนาการเบืองต้น
วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิน
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก

                          

สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน

                          

สิ งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน
พืชพรรณเพือชีวิต
เกษตรเพือคุณภาพชีวติ
สุ ขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
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4000306
4000307
4000309
4000311
4000312
4000313
4000314
4000315
4000316
4000317
4000318
4000319

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุ ณค่าและศักดิศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
(1) มี ความรู ้ และความเข้าใจเกี ยวกับหลักการและทฤษฎี ทีสําคัญในเนื อหาสาขาวิชาที
ศึกษา
(2) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเกียวข้อง
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู ้ ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกี ยวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างมีเหตุมีผล
(2) สามารถสื บ ค้น ตี ความ และประเมิ นสารสนเทศ เพื อใช้ในการแก้ไ ขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื อสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ทังในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีนําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม

39

มคอ.2

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนือง
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ท ัก ษะการใช้ เ ครื องมื อ ที จํา เป็ นที มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ั น ต่ อ การทํา งานที เกี ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื อสารอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพทังปากเปล่ าและการเขี ย น พร้ อมทังเลื อกใช้
รู ปแบบของสื อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม

มคอ.2
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รายวิชา

1

2 3

4 5

6

1

2

3

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
3. ด้ าน
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ เชิ งตัวเลข
ทักษะทาง ระหว่ างบุคคลและความ
การสื อสาร
ปัญญา
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3
40

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
4131005 ฟิ สิ กส์พืนฐาน
4131006 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พืนฐาน
4211105 เคมีพืนฐาน
4211106 ปฏิบตั ิการเคมีพืนฐาน
4331105 ชีววิทยาพืนฐาน
4331106 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืนฐาน
4571201 คณิ ตศาสตร์ พืนฐาน

2. ด้ าน
ความรู้

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

มคอ.2

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มคอ.2
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รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

1

2 3

4

5

6

1

2

3

3. ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5

6

41
44มคอ.2

วิชาเนือหาบังคับ
4861101 โภชนาการ
4861102 โภชนศาสตร์ มนุษย์
4861201 หลักการประกอบอาหาร
4862103 โภชนศาสตร์ ครอบครัว
4862202 อาหารไทย
4862203 อาหารเพือสุ ขภาพ
4862301 วิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร
4862302 การแปรรู ปและถนอมอาหาร
4863105 อาหารบําบัดโรค
4863303 การสุ ขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร

2. ด้ าน
ความรู้

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

มคอ.2

42

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

1

4

5

6

1

2

3

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5

6

42

4863501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางคหกรรมศาสตร์
4863502 การค้นคว้าทดลองทางอาหารและโภชนาการ
4864503 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ
4864504 ปั ญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
4871201 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
4872101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
4882101 ผ้าและเส้นใย
4892101 การจัดดอกไม้และงานใบตอง
4892102 การแกะสลักผักและผลไม้

2 3

3. ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา

มคอ.2

รายวิชา

2. ด้ าน
ความรู้

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

มคอ.2
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รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

1

2 3

4

5

6

1

2

3

3.ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5

6

45
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มคอ.2

วิชาเนือหาเลือก
4863104 โภชนศาสตร์ ชุมชน
4863106 หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค
4863204 อาหารท้องถิน
4863205 อาหารสําหรับชาวมุสลิม
4863206 อาหารเอเชีย
4863207 อาหารยุโรป
4863208 อาหารว่าง
4863209 อาหารจานด่วน
4863210 ขนมไทย
4863211 ขนมอบ
4863212 เครื องดืม

2. ด้ าน
ความรู้

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

มคอ.2

44

1

2 3

4

5

6

1

2

3

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5

6

45
44

วิชาเนือหาเลือก
4863213 ไอศกรี ม
4863302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาทสัมผัส
4863401 บริ โภคศึกษา
4863402 การจัดการครัวและเครื องมือเครื องใช้ในงาน
อาหาร
4863403 การบริ การอาหารในสถาบัน
4863404 การจัดเลียงอาหาร
4864107 โภชนาการและการจัดบริ การอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4864214 อาหารเพือการประกอบอาชีพ
4864215 อาหารมังสวิรัติ

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

3.ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

มคอ.2

รายวิชา

2. ด้ าน
ความรู้

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

มคอ.2

45

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

1

2 3

4

5

6

1

2

3

3.ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5

6

4545
มคอ.2

วิชาเนือหาเลือก
4864405 การจัดการร้านค้าอาหาร
4864406 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
4864407 การส่ งเสริ มคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและ
โภชนาการ
4864505 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมสาสตร์
4893103 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
4893104 การแต่งหน้าเค้ก
4864601 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางคหกรรมศาสตร์
4864602 การฝึ กประสบการณ์ทางคหกรรมศาสตร์
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

2. ด้ าน
ความรู้

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

มคอ.2

46

มคอ.2

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชากุล่มวิชาวิทยาการจัดการ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

1

2 3

4

5

6

1

2

3

3. ด้ าน
ทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5

6
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กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั

2. ด้ าน
ความรู้

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมิ นผลการศึ กษาของนักศึ กษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื อง) พ.ศ. 2549
หมวดที 6 การวัดและประเมินผล
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนในรายวิชา ซึ งอาจเป็ น ต่างกลุ่ม ต่างชันปี ต่างคณะ
แล้วแต่กรณี เพือนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาอืนทีมีเนือหา
ใกล้เคียงกัน เพือไม่ให้เกิดความซําซ้อน หรื อให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนือง แล้วแต่กรณี และทบทวน
เนือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอืน หรื อเทียบเคียงกับตําราหรื อบทความทางวิชาการหรื อ
ผลการวิจยั เพือให้เกิดการพัฒนาเนือหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ต้องมีคุณสมบัติและจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเงือนไข ดังต่อไปนี
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื อง) พ.ศ. 2549 หมวดที 9 การสําเร็ จการศึกษา
3.2 ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์อืนตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสู ตรตังแต่ 2.00 ขึนไปและมีระยะเวลาการศึกษาตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ทีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

มคอ.2
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชา
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พีเลียงทําหน้าทีให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษาในด้านการจัดการเรี ยน
การสอน
1.3 การชีแจงและแนะนําหลักสู ตร รายวิชาในหลักสู ตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึงหรื อ
หลายหัวข้อทีอาจารย์ใหม่มีความรู ้และถนัด เพือทดลองทําการสอนภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์พีเลียง หรื อ
ประธานหลักสู ตร
1.5 การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสู ตร
1.6 การทดลองสอนและประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรมเพือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดหลักสู ตรอบรมเพือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจําทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็ นทีม ซึ งจะส่ งเสริ มโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่ วมกับคนอืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่ วมทีมการสอน
2.1.3 การส่ งเสริ มหรื อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสู ตร หรื อทําวิจยั ทีสามารถนําไปเผยแพร่ ในการประชุ มวิชาการทีมีการ
จัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืนๆ
2.2.1 การส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรม การประชุ มสัมมนาในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพทีจัด
ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2.2.2 การส่ งเสริ มให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจยั การนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสัน
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
การจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดให้ทุกหลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ซึ งต้องทําหน้าทีดังนี
1.1 พัฒนาและปรับปรุ งเนื อหาหลักสู ตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาในหลักสู ตร ทีมีความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาทีสอน
1.3 จัดตารางการเรี ยนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที
กําหนดในหลักสู ตร
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและรายวิชา
1.5 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
ส่ งเสริ มการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้ าหมายคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ของ
หลักสู ตร
1.7 ติดตามผลหลักสู ตร โดยศึกษาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูใ้ ช้บณั ฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษาปั จจุบนั
1.8 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาทุกปี การศึกษา
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณทีได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพือจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ตํารา สื อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ห้องปฏิ บตั ิการ ฯลฯ เพือสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสาํ นักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมีหนังสื อด้านคหกรรมศาสตร์ และด้านอืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น ส่ วน
ระดับคณะฯ มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง และอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
2.2.1 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนในสํานักวิทยบริ การ
1) หนังสื อ
- หนังสื อภาษาไทย
3,085 เล่ม
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- หนังสื อภาษาอังกฤษ
318 เล่ม
2) วารสาร
- วารสารภาษาไทย
32 รายการ
- วารสารภาษาอังกฤษ
7 รายการ
3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาขาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ACM Digital Library
- Computer & Applied Science Computer
- American Chemical Society Journal (ACS)
กลุ่มสหวิชา
- H.W.Wilson
- Web of Science
- ProQuest Dissertation & Theses
- Academic Search Premier
- SciVerse ScienceDirect
- SpringerLink – Journal
ฐานข้ อมูลไทยทีน่ าสนใจ
- Business Source Premier
- MuseGlobal
- IOP Science Extra
- Bu siness Expert Press
- BioOne
- Communication & Mass Madia Complete
- ProQuest Research Library
- eBrary
ฐานข้ อมูลเปิ ด
- Business Monitor
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน
- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
- Wikipedia
- Encyclopedia Britan nica Concise
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทีมีชือเสี ยงทัวโลก (IR - Web)
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- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR Medicinal Plants DB)
- ฐานข้อมูลงานวิจยั วว. (TISTR Research)
- Bioline International
- BioMed Central the Open Access Publisher
- Chemistry Central
- arXir
- AGRICOLA (AGRICultural Online Access)
- AGRIS
- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations)
- The Encyclopedia of Earth , EOE
- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library)
- Directory of Open Access Journal (DUAS)
ฐานข้ อมูลอืนๆ
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูลท้องถิน
2.2.2 เครื องมือวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์การสอน
1. ตูห้ มักโด
2 ตู้
2. เตาหุ งต้มแบบมีเตาอบ
13 เตา
3. เครื องวัดความหวาน
3 อัน
4. เครื องวัดความเค็ม
1 อัน
5. ตูเ้ ย็นแสตนเลส
2 หลัง
6. เครื องปั นอาหาร
15 เครื อง
7. เครื องผสมอาหารขนาด 3 กิโลกรัม
6 เครื อง
8. เตาไมโครเวฟ
3 เตา
9. หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
6 ใบ
10. จักรเย็บผ้า
30 หลัง
11. จักรพันริ ม
4 หลัง
12. เครื องคอมพิวเตอร์
2 ชุด
13. เครื องฉายข้ามศีรษะ
2 เครื อง
14. จอรับภาพ
2 ชุด
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ประสานงานกับ สํา นัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัดซื อหนัง สื อ และตําราที
เกียวข้อง เพือบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสาน
การจัดซื อหนังสื อนัน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชือหนังสื อ ตลอดจนสื อ
อืนๆ ทีจําเป็ น ในส่ วนของคณะฯ จะมีการจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ให้กบั ห้องปฏิบตั ิการเพิมเติม เพือสนับสนุ น
การเรี ยนการสอน รวมถึงมีห้องสมุดย่อย เพือบริ การหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง และคณะฯ จะจัดสื อการสอน
อืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื องฉายทึบแสง
เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ให้อาจารย์และผูท้ ีเกียวข้องเสนอแนะทรัพยากรทีจําเป็ นเพิมเติมทุกๆ ระยะเวลาทีกําหนด
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การคัดเลื อกและรั บอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที
เกียวข้องกับการบริ หารงานบุคคล
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสู ตร มีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื อหารายวิชา การแลกเปลียนข้อมูลเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุ มชีแจงร่ วมกับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
เป็ นต้น
3.3 การแต่ งตังคณาจารย์ พิเศษ
หลั ก สู ต รมี ก ารเชิ ญ อาจารย์พิ เ ศษที มี ค วามเชี ยวชาญเฉพาะด้ า นจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น
สถาบันการศึกษาอืน ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ มาสอน เพือให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้เฉพาะทางและ
ได้เรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์ตรง ฯลฯ
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4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทีเกี ยวข้องกับการบริ หารงานบุ คคล หรื อมีประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีเกี ยวข้องกับภาระงานที
รับผิดชอบ
4.2 การเพิมทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นของหลักสู ตรนี ดําเนิ นการโดยการให้เข้ารับการฝึ กอบรม และ
ศึกษาดูงาน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานตามภาระงานทีรับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่ นักศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพือ
ทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านการเรี ยน โดยมีการกําหนดวันและเวลาเพือให้นักศึกษาพบอย่างน้อย
อาทิตย์ละ 1 ครัง สําหรับภาคการศึกษาแรก ควรจัดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ เพือให้พบกับอาจารย์ที
ปรึ กษา เพือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับรายวิชาทีเรี ยนในหลักสู ตร
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
ในกรณี ทีนักศึกษามีขอ้ สงสัยเกียวกับผลการเรี ยนในรายวิชาใด สามารถยืนคําร้ องขอดูผลคะแนน
การสอบจากอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานัน
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ดําเนินการดังนี
6.1 การสํารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตรทุกรอบ 5 ปี
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตร
7. ตัวบ่ งชี ผลการดําเนินงาน
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ตัวบ่งชี บังคับ
(ตัวบ่งชีที 1-5) มีผลดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และมีจาํ นวนตัวบ่งชี (ตัวบ่งชี
ที 6-12) ทีมีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี
บังคับและตัวบ่งชีรวมในแต่ละปี ดังนี
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ตัวบ่ งชีผลการดําเนินการ

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุ ดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ทีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ปี การศึกษา
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มคอ.2

หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) การประชุมร่ วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพือแลกเปลียนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทีมีความรู ้และประสบการณ์ หรื อเพือนร่ วมงาน
(2) การแลกเปลียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพือสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนในช่วงของ
การเรี ยนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษา เปรี ยบเทียบพัฒนาการหรื อความ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนทีแตกต่างกัน
(4) การทําวิจยั ในชันเรี ยน เพือประเมินภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรื อกลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) การประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ นภาคการศึกษา ตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย
(2) นําผลการประเมินจัดส่ งให้อาจารย์ผสู ้ อน และประธานหลักสู ตรเพือปรับปรุ งและพัฒนา
ต่อไป
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสู ตร โดยนักศึกษาปั จจุบนั และอาจารย์ เพือนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุ ง
การจัดการแผนการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน และเนื อหารายวิชาทีอาจซําซ้อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย
เป็ นต้น
2.2 การประเมินหลักสู ตรโดยศิษย์เก่า เพือติดตามผลการนําความรู ้และประสบการณ์ทีได้รับจาก
การศึกษาในหลักสู ตรไปใช้ในการทํางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต เพือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผูใ้ ช้บณั ฑิต เกียวกับคุณภาพของบัณฑิตทีจบจากหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยการกําหนดตัวบ่งชี หลัก และเป้ าหมายผลการดําเนิ นงานขันตําทัวไปตาม
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เกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ตามที สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผสู ้ อน นําผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรื อเพือนร่ วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนในรายวิชาทีตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
ซึ งดําเนิ นการทุกสิ นปี การศึกษา มาทบทวนและวิเคราะห์ พร้ อมนําเสนอแนวทางปรับปรุ งแก้ไขในจุดทีมี
ข้อบกพร่ อง สําหรับปี การศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยนักศึกษาปั จจุบนั
และอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต เพือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร
ตามรอบระยะเวลาทีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553
2. คําอธิ บายรายวิชา
3. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง
4. รายชือคณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรและคําสัง
5. ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและข้อปรับปรุ ง
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ภาคผนวก ก
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริญญาตรี (ต่ อเนือง)
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ว่ าด้ วยการโอนผลการเรียนและผลการเทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ.2553
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ภาคผนวก ข
คําอธิบายรายวิชา
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มคอ.2

1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
รหัสวิชา

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1500301

ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทังการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ให้สามารถสื อสารในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
English for Communication 1
การฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพือติดต่อในสถานการณ์ต่างๆ เพือสื อความหมายในชีวติ ประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 2
English for Communication 2
การฝึ กทักษะและกลวิธีการอ่าน รวมทังการเขียนข้อความสันๆ เพือการ
สื อสารและฝึ กทัก ษะด้า นการฟั ง การพูด เพื อให้ ข ้อ มู ล และแสดงความ
คิดเห็น
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
Chinese for Communication
การฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื อสาร ในชีวติ ประจําวัน
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
Japanese for Communication
การฝึ กทักษะด้า นการฟั ง การพูด การอ่า น และการเขี ย นภาษาญี ปุ่ น
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื อสาร ในชีวติ ประจําวัน
ภาษามาเลย์ เพือการสื อสาร
Malay for Communication
การฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามาเลย์
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื อสาร ในชีวติ ประจําวัน

3(3-0-6)

1500303

1500304

1500310

1500311

1500313

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1500314

1500315

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื อสาร ในชีวติ ประจําวัน
ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
การฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื อสาร ในชีวติ ประจําวัน

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
1500305

1500313

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

สารสนเทศเพือการศึกษาค้ นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills and Research
ความหมาย ความสํ า คัญ ของสารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศในการศึ ก ษาค้น คว้า ภายใน
มหาวิท ยาลัย และแหล่ ง สารสนเทศอื นๆ วิ ธี ก ารแสวงหาและรวบรวม
ระบบสารสนเทศมาเพือใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบและขันตอนทีเป็ นมาตรฐาน
ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religion
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การวิเคราะห์ ปัญหาของปรั ชญา
และศาสนา สาขาของปรั ชญาให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา เข้าใจคุ ณค่าทีแท้จริ งของปรัชญาและศาสนา
เรี ย นรู ้ และเข้า ใจแนวคิ ดของปรั ช ญาและหลัก คํา สอนของศาสนาต่า งๆ
สามารถนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกล่าว มาใช้พฒั นาคุณภาพชี วิต
ในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพือให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคม
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น(ท-ป-อ)

2000302

สุ นทรียภาพของชี วติ
Aesthetic of Life
ศาสตร์ ทางความงาม ความหมายและข้อแตกต่างของสุ นทรี ยศาสตร์
เชิงการคิด กับสุ นทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการ
รั บรู ้ กบั ความเป็ นมาของศาสตร์ ทางการเห็ น ศาสตร์ ทางการได้ยิน และ
ศาสตร์ ทางการเคลือนไหว สู่ ทศั นศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง
ผ่านขันตอนการเรี ยนรู ้ เชิ งคุ ณค่า ระดับการรําลึ ก ความคุ น้ เคย และความ
ซาบซึ ง
ศิลปะในชี วติ ประจําวัน
Art in Daily Life
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน รสนิ ยม องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการ
ออกแบบโครงสร้างและการตกแต่ง การนําเอาศิลปะ และการออกแบบมา
ใช้ ก ับ การแต่ ง กาย อาหาร การตกแต่ ง บ้า นเรื อ นการสื อสาร และการ
ปรับปรุ งบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึ กษาพฤติ กรรม สาเหตุ ปัจจัยแห่ ง
พฤติกรรม การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผูอ้ ืน ตลอดจนการพัฒนาตนให้มี
พฤติ ก รรมที พึ ง ประสงค์ การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นสั ง คม การพัฒ นา
พฤติกรรมในการทํางาน และการเสริ มสร้างชีวติ ให้เป็ นสุ ข
เรียนรู้ คุณธรรมนําชี วติ พอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
ความหมายและคุณค่าของชี วิต หลักธรรมในการดํารงชี วิต การฝึ กสติ
สมาธิ การสร้ างศรัทธาและปั ญญา การนําหลักธรรมมาใช้ในการป้ องกัน
แก้ปั ญ หา และการพัฒ นาตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม หลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)

2000306

2500301

2500309

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

มคอ.2

84
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์

รหัสวิชา
2500302

2500303

2500304

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ลัก ษณะทัวไป วิ ว ัฒ นาการและการเปลี ยนแปลงของสั ง คมไทย
วัฒนธรรมและประเพณี ไทย สภาพปั ญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนว
ทางการดําเนิ นชี วิตแบบวิถีไทย โดยศึกษาทฤษฎี การพัฒนาและโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิน การดําเนิ นชี วิต
แบบพอเพียง ตลอดถึ งวิสัยทัศน์ ด้านสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื องการ
ปกครอง
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
ความเป็ นมาของมนุ ษยชาติกบั การสร้างสรรค์อารยธรรม วิวฒั นาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบ
โลก ปั ญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี ยนแปลง
ทางสังคมโลก การปรับตัวของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ
ทีเกิดขึนในโลกปั จจุบนั เพือเป็ นความรู ้พืนฐานในการดํารงชี วิตทีสมบูรณ์
ในสังคมแห่งปั ญญาและข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มนุษย์ กบั สิ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสํ า คัญ ของสิ งแวดล้ อ ม ความรู ้ ท ัวไปเกี ยวกับ
สิ งแวดล้อมระบบกายภาพ ระบบนิ เวศ และความหลากหลายทางชี วภาพ
การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ผลการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ มลพิ ษ ต่า งๆ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ สิ งแวดล้ อ ม ปั ญ หาสิ งแวดล้ อ มและ
ผลกระทบต่อชี วิตมนุ ษย์ แนวทางการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการสิ งแวดล้อม การส่ ง เสริ ม บํา รุ ง รั ก ษา ตลอดจนสร้ า งแนวคิ ดและ
จิตสํานึกเพือการพัฒนาแบบยังยืน
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น(ท-ป-อ)

2500305

มนุษย์ กบั สั งคม
Man and Society
ลักษณะทัวไปของมนุ ษย์ องค์ประกอบโครงสร้ างและกระบวนการ
ทางสังคม การเปลี ยนแปลงของสังคมมนุ ษย์ในมิ ติต่างๆ ผลกระทบของ
การเปลี ยนปลงที มีต่อวิถีชีวิตของมนุ ษย์ สถานการณ์ ต่างๆในสังคมโลก
สังคมไทย ด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองและการปกครอง แนวทางการ
ดําเนินชีวติ ทีเหมาะสมในสังคมปั จจุบนั
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficient Economy
ความหมาย ความเป็ นมาของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ
สั นติศึกษา
Peace Studies
ความหมาย และแนวคิดพืนฐานเกียวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา
ปั ญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงในระดับครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และ
ระหว่างประเทศ และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
การศึกษาเพือพัฒนาท้ องถิน
Study for Local Development
ความหมาย ความสํ า คัญ ความเชื อมโยง และความสั ม พัน ธ์ ข อง
ท้องถิน การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์
ปั ญหา ในท้องถิน และแนวทางในการแก้ไขปั ญหา พัฒนาเหตุการณ์ให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ืนและสังคม การประยุกต์ความรู ้เพือเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหากรณี ศึกษา
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
Law in Daily Life
ความหมาย และลักษณะของกฎหมาย ความสําคัญของกฎหมายต่อ
บุ ค คลและสั ง คม ประเภทและที มาของกฎหมาย หลัก ทัวไปอื นๆ ของ
กฎหมาย หลักกฎหมายทีเกียวข้องกับชีวติ ประจําวัน
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1000308

กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ
Sports and Exercise for Health
หลัก การของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํา ลัง กาย ความรู ้
เกี ยวกับกิ จกรรมทางกาย การเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายที เกี ยวกับ
สุ ขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การระยุกต์วิทยาศาสตร์ การ
กี ฬาในการเล่นกี ฬ าและการออกกํา ลัง กายเพือสุ ข ภาพ การปฏิ บ ตั ิ ที เป็ น
พืนฐานในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายตามวิถีไทยและสากล
วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชี วติ
Science for Quality of Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เจตคติเชิ งวิทยาศาสตร์
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คงวามหมายขององค์ประกอบ
ของคุ ณภาพชี วิตสุ ข ภาพ ซึ งเป็ นองค์ป ระกอบรากฐานของคุ ณภาพชี วิต
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีต่อคุ ณภาพของบุคคลและ
ชุ ม ชน และการประเมิ นคุ ณภาพชี วิ ต และปฏิ บ ตั ิ ก ารออกกํา ลัง กายเพื อ
สุ ขภาพ
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
กระบวนการคิดของมนุ ษย์ เทคนิ ควิธีการคิดแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ และ
การใช้คณิ ตศาสตร์ เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจในชีวติ ประจําวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชี วติ
Information Technology for Life
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์ ที มี อิ ท ธิ พ ล และมี
ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และสั ง คม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้ฐานข้อมูล การ
ใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ การสื บค้นข้อมูล การแสวงหา
ความรู ้ การสื อสารข้อมูลบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
และแหล่งข้อมูลอืนๆ การเคารพสิ ทธิ ทางปั ญญา
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4000309

ชี วติ กับพลังงาน
Life and Energy
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชี วิต ปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน รู ปแบบของพลังงานและการเปลียนรู ปพลังงาน ผลของ
การใช้ พ ลัง งานต่ อ ชี วิ ต และสิ งแวดล้อ ม พลัง งานทดแทนการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
อนามัยกับการเจริญพันธุ์
Reproductive Health
ความหมาย ความเป็ นมา และขอบข่ า ยของอนามัย การเจริ ญพัน ธุ์
สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์ การเลือกคู่ครอง การ
เตรี ยมแต่งงาน การแต่งงาน การเสริ มสร้างสุ ขภาพครอบครัว การวางแผน
ครอบครัว การเตรี ยมตัวเป็ นพ่อ-แม่ การดูแลสุ ขภาพแม่ตลอดการตังครรภ์คลอด-หลังคลอด และการดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพลูก
อาหารและโภชนาการเบืองต้ น
Introduction to Food and Nutrition
ความหมาย ความสําคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุ ขภาพ อาหาร
หลัก 5 หมู่ สารอาหาร ข้อปฏิบตั ิการบริ โภคอาหารเพือสุ ขภาพทีดี ของคน
ไทย ภาวะโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหารของร่ างกาย
การเลื อกซื ออาหาร หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค และฝึ กปฏิบตั ิ
วิทยาศาสตร์ ท้องถิน
Local Science
ศึกษาและวิเคราะห์บริ บทของแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถินลุ่มนําทะเลสาบ
สงขลา ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารสํา รวจทัวไปเพื อค้น หาองค์ค วามรู ้ หรื อสาระการ
เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม นํา ข้อ มู ล ที ได้ม าวางแผนการดํา เนิ น งาน
ปฏิบตั ิการตามแผน ประเมินผล วิเคราะห์และสรุ ปผลสามารถนําผลทีได้มา
สร้างบทเรี ยนวิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิน
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น(ท-ป-อ)

4000314

วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
การศึ ก ษาวิ ท ยาสาสตร์ โ ลกทังระบบในสภาพธรรมชาติ ความ
เชื อมโยงขององค์ ป ระกอบที สํ า คัญ ของโลก ได้ แ ก่ ด้ า นธรณี วิ ท ยา
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ รวมทังปั จจัยต่างๆทีมีผลต่อการ
เปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อ มตามธรรมชาติ ภัย พิ บ ตั ิ ท างธรรมชาติ การ
อนุ รั ก ษ์ สิ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยังยื น โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สารเคมีและยาในชี วติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
ความรู ้ เบืองต้นเกียวกับสารเคมีและยา รวมถึ งเครื องสําอางค์ และยา
จากสมุ นไพรที ใช้ในชี วิตประจําวัน ที เกี ยวข้องกับสุ ขภาพตลอดจนการ
เลื อ กใช้ แ ละการจั ด การเพื อให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย กั บ สุ ขภาพและ
สิ งแวดล้อม
สิ งแวดล้ อมในชี วติ ประจําวัน
Environment in Daily Life
ความรู ้ เ กี ยวกับ สิ งแวดล้อ มที เกี ยวข้อ งในชี วิ ต ประจํา วัน ด้า นนํา
อากาศ เสี ยง มูลฝอย ของเสี ยอันตราย พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยี
ด้า นสิ งแวดล้อ ม ที เกี ยวข้อ งกับ ชี วิ ต การป้ องกัน ผลกระทบ และการ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
พืชพรรณเพือชี วติ
Plant for Life
ความสําคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชี วิต ความหลากหลายของพืช
พรรณ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช พรรณ โครงการ
อนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื องมาจากพระราชดํา ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุ รักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
รวมทังการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
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เกษตรเพือคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Agriculture for Quality of Life
ความสํ า คัญ ของการเกษตรในชี วิ ต ประจํา วัน การใช้ ค วามรู ้ ท าง
การเกษตร ทังการเพาะปลู ก เลี ยงสัตว์ ประมง และการแปรรู ป เพือผลิ ต
อาหารสุ ขภาพ เพือประกอบอาชี พเสริ ม และเพือนันทนาการ มีความเข้าใจ
ในการเลื อกผลิ ตผลและผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรทีปลอดภัยเพือคุ ณภาพ
ชีวติ ทีดี
สุ ขภาพจิตในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in daily Life
ความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพจิต ปั ญหาสุ ขภาพจิตและการ
ป้ องกัน แก้ ไ ข การวิ เ คราะห์ การปรั บ ปรุ งตนเองให้ เ ข้ า กับ วัย และ
สถานการณ์ ผลของสุ ข ภาพจิ ต ต่ อ สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมผิ ด ปกติ แ ละการ
ป้ องกันแก้ไข การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
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4131005

ฟิ สิ กส์ พนฐาน
ื
Fundamental Physics
การวัดและหน่วยการวัดทังระบบมาตราฐานนานาชาติ และระบบ
การค้า ความแม่นยํา ในการวัด ลักษณะปริ มาณทางฟิ สิ ก ส์ การเคลื อนที
แบบต่างๆ ทังเชิ งเส้นและเชิ งมุม มวลและโมเมนตัม กฏการเคลื อนทีของ
นิวตัน สมดุลของแรง เครื องกลแบบต่างๆ งาน กําลัง และพลังงาน กฎการ
อนุรักษ์ พลังงานและโมเมนตัม โดยเน้นทีเกียวข้องกับชี วิตประจําวัน และ
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ
ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ พนฐาน
ื
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิ บตั ิการ การวัด โดยใช้เครื องมื อวัดพืนฐานในทางฟิ สิ กส์ และ
เครื องมือประยุกต์ทีอาศัยหลักทางฟิ สิ กส์ ปฏิ บตั ิการทดลองการเคลื อนที
แบบต่างๆ กฎการเคลือนทีของนิวตัน สมดุลของแรง เครื องกลแบบต่างๆ
เคมีพนฐาน
ื
Fundamentals Chemistry
หลัก พื นฐานทางเคมี โครงสร้ า งอะตอม ตารางธาตุ พัน ธะเคมี
เบื องต้ น เคมี อิ น ทรี ย์ เ บื องต้ น ปริ มาณสารสั ม พัน ธ์ แก๊ ส ของเหลว
สารละลาย ของแข็ง เคมีสิงแวดล้อม
ปฏิบัติการเคมีพนฐาน
ื
Fundamentals Chemistry Laboratory
ปฏิ บ ตั ิ ก ารเกี ยวกับ เทคนิ ค เบื องต้น ในการปฏิ บ ตั ิ ก ารเคมี ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการเคมี เทคนิ คการใช้เครื องมือพืนฐาน เทคนิ คการ
แยกสารแบบต่างๆ การสกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบคุ ณสมบัติ
ทางกายภาพของสาร และการเตรี ยมสารละลาย
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มคอ.2
น(ท-ป-อ)

ชี ววิทยาพืนฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
สมบัติ ข องสิ งมี ชี วิต กํา เนิ ด ชี วิ ต สารประกอบเคมี ใ นสิ งมี ชี วิ ต
เซลล์ เนื อเยือ การเจริ ญเติบโต การทํางานของระบบต่างๆ พันธุ ศาสตร์
พฤติ ก รรมและการปรั บ ตัว การจํา แนกประเภทสิ งมี ชี วิ ต วิ ว ฒ
ั นาการ
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
ปฏิบัติการชี ววิทยาพืนฐาน
1(0-3-2)
Fundamental Biology Laboratory
รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4331105 ชี ววิทยาพืนฐานหรื อ เรี ยน
ควบคู่กนั
กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ งมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์
เนือเยือ การทํางานของ ระบบต่างๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การจําแนก
ประเภทสิ งมีชีวติ
คณิตศาสตร์ พนฐาน
ื
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ระบบจํานวนจริ ง ฟังก์ชนั และกราฟ ฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟั งก์ชนั อดิศยั
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ลําดับและอนุกรม
2.1.2 วิชาเนือหาบังคับ
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โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการทีมีต่อสุ ขภาพ อาหาร
หลัก 5 หมู่ ธงโภชนาการ และโภชนบัญญัติ หลักการจัดอาหารสมส่ วน ประเภท
ของสารอาหาร หน้า ที และปริ ม าณที พึ ง ได้รั บ แหล่ ง สารอาหาร กลไก
การย่ อ ยและการดู ด ซึ ม สารอาหาร ปั ญ หาโภชนาการในประเทศไทย
หน่วยงานทังในและต่างประเทศทีมีบทบาทในการแก้ไขปั ญหาโภชนาการ
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โภชนศาสตร์ มนุษย์
Human Nutrition
กระบวนการได้ รั บ สารอาหารของร่ างกาย การย่ อ ย การดู ด ซึ ม
การขับถ่าย และเมตาบอลิซึมของสารอาหาร วิธีการหาความต้องการสารอาหาร
และพลังงานของร่ างกาย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ หาประเมินสารอาหารใน
อาหารทีบริ โภค และการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากผลการวิจยั ด้านโภชนาการทัง
ในและต่างประเทศ
หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparations
เครื องมื อ เครื องใช้ เครื องปรุ ง วัตถุ ดิบ และเทคนิ คในการประกอบ
อาหาร หลักการ วิธีการเลือกซื อ การประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ ให้สมส่ วน
การจัดครัว สุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
โภชนศาสตร์ ครอบครัว
Family Nutrition
ความต้องการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยต่างๆ และภาวะพิเศษ
ปั ญหา สาเหตุ และการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ การกําหนดรายการอาหาร การ
จัดอาหารสมส่ วนของหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยก่อนเรี ยน เด็ก
วัยเรี ยน วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ ผูส้ ู งอายุ และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารไทย
Thai Cuisine
ลัก ษณะและประเภทของอาหารไทย เครื องปรุ ง เครื องเทศ
สมุนไพรในอาหารไทย เทคนิคการประกอบอาหารไทย การประยุกต์อาหาร
ไทยเพือชาวต่างชาติ การจัด การเสิ ร์ฟ การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารเพือสุ ขภาพ
Food for Health
ความหมายและความสําคัญของอาหารเพือสุ ขภาพ หลักการบริ โภค
อาหารเพือสุ ขภาพ สารปนเปื อนในอาหาร อาหารเพือสุ ขภาพทีได้จากพืช สัตว์
และจุ ลิ นทรี ย ์ อาหารทางเลื อกใหม่ เช่ น อาหารแมคโครไบโอติ กส์ อาหาร
ชี ว จิ ต อาหารจากสมุ น ไพร ความปลอดภัย ของอาหารเพื อสุ ขภาพ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
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วิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร
Science of Cookery
ลักษณะองค์ประกอบ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร การ
เปลี ยนแปลงระหว่างการประกอบอาหารและการเก็บ รั กษา สารปรุ งแต่ง
อาหารทีมีปฏิ กิริยาต่ออาหาร ฝึ กปฏิบตั ิทดสอบคุ ณสมบัติของอาหาร และ
การประกอบอาหาร
การแปรรูปและถนอมอาหาร
Food Processing and Preservation
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของการแปรรู ปและถนอมอาหาร
สาเหตุ การเสื อมเสี ยของอาหาร การคัดเลื อกคุ ณภาพของวัตถุ ดิบ อุ ปกรณ์
เครื องใช้ กระบวนการแปรรู ปและถนอมอาหารแบบต่างๆ การใช้วตั ถุเจือปน
อาหารชนิดต่างๆ การบรรจุหีบห่อ และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารบําบัดโรค
Dietetics
ความหมาย และความสําคัญของอาหารบําบัดโรค การบริ การอาหาร
ในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี ยน และอาหารเฉพาะโรค
การกําหนดรายการอาหารเฉพาะโรค
การสุ ขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
หลักการสุ ขาภิ บ าลอาหาร สุ ข ลัก ษณะในการผลิ ตอาหาร การเก็ บ
รักษา การขนส่ งอาหารและขณะรอจําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในการผลิ ต
อาหาร หลัก การทํา ความสะอาดและการกํา จัด ของเสี ย ที เกิ ด ขึ นจากการ
ประกอบอาหาร หลัก การควบคุ ม คุ ณภาพอาหารตังแต่ ก ารเตรี ย มวัตถุ ดิบ
กรรมวิธีการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร กฎหมายและข้อบังคับ
ทีเกียวข้องกับสถานประกอบอาหาร และมาตรฐานอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
ระเบียบวิธีวจิ ัยทางคหกรรมศาสตร์
Research Methodology in Home Economics
หลักและแนวคิดในการวิจยั ทางคหกรรมศาสตร์ เทคนิ ควิธีการวิจยั
กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่ างวิจยั การเก็บรวบรวม

มคอ.2
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

มคอ.2
รหัสวิชา

4863502

4864503

4864504

4871201
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ข้อมูล สถิ ติและการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั รู ปแบบต่างๆ การแปลผล และ
สรุ ป ผล การเขี ย นรายงานการวิ จ ัย และการนํา เสนอข้อ มู ล งานวิ จ ัย จาก
การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องทีมีความทันสมัย
การค้ นคว้ าทดลองทางอาหารและโภชนาการ
Experimental Research in Foods and Nutrition
เทคนิ คเบืองต้นในการค้นคว้าทดลองอาหาร การวางแผนการทดลอง
หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการทดลอง การนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ มาทดลองอาหาร เพือปรับปรุ งหรื อสร้างตํารับอาหาร และฝึ ก
ปฏิบตั ิ
สั มมนาอาหารและโภชนาการ
Seminar in Foods and Nutrition
รู ปแบบและขันตอนการจัดสัมมนา การนําเสนอ การอภิปราย เพือ
แลกเปลี ยนความรู ้ จากการค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ที ทันสมัยทางด้า น
อาหารและโภชนาการ และดําเนินการจัดสัมมนา
ปัญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ
Special Problems in Foods and Nutrition
หลักการเขี ยนโครงการวิจยั การวางแผนการวิจยั ค้นคว้า รวบรวม
และเรี ยบเรี ยงเอกสารงานวิจยั การเลื อกใช้เครื องมือ การวิจยั วิเคราะห์ และ
แปลผลงานวิจยั ตลอดจนเขียนรายงานตามหลักการเขียนงานวิจยั ทีถูกต้อง
การนําเสนอผลงานวิจยั และฝึ กปฏิบตั ิ
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
Family and Child Development
ความหมายและความสําคัญของครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและ
เด็ก รู ปแบบ โครงสร้ างและวัฎจักรของครอบครัว การวางแผนชี วิต บทบาท
ของสมาชิกในครอบครัว และกฎหมายครอบครัว หลักการพัฒนาการของเด็ก
แต่ ละวัย วิธี การจัดประสบการณ์ สิ งแวดล้อม เพื อส่ งเสริ มพัฒนาการและ
ความพร้ อมของเด็ก การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและการแก้ไ ขพฤติ ก รรมที ไม่ พึ ง
ประสงค์

น(ท-ป-อ)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

3(3-0-6)
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การจัดการทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management
ความหมาย ประเภทของทรัพยากรครอบครัว ความสําคัญของการ
จัด การทรั พ ยากรครอบครั ว ลั ก ษณะของงานบ้ า น อิ ท ธิ พ ลของการ
เปลียนแปลงการดําเนิ นชี วิตทีมีผลต่อลักษณะงานบ้าน ค่านิ ยม ปรัชญาและ
เป้ าหมายที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ท รั พ ยากรของครอบครั ว การจัด การ
ทรัพยากรครอบครัวให้สอดคล้องกับการดําเนิ นชี วิตในปั จจุบนั เทคโนโลยี
ทีส่ งเสริ มการทํางานบ้านให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ผ้ าและเส้ นใย
Clothing and Fiber
ประวัติ ชนิ ด และคุ ณสมบัติของเส้นใย การผลิ ตเส้นใย เส้นด้าย
ผืนผ้า การทดสอบคุณสมบัติของผ้าและเส้นใย การดูแลรักษา การขจัดรอย
เปื อน การเลือก และการเตรี ยมผ้าเพือใช้ในงานต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
การจัดดอกไม้ และงานใบตอง
Flower Arrangement and Banana-Leaf Craft
ความเป็ นมา คุ ณ ค่ า ของดอกไม้แ ละใบตอง รู ป แบบและการ
ออกแบบการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล หลักการเลือก การเตรี ยม การใช้
และการดู แลรั ก ษาวัสดุ อุป กรณ์ การจัดดอกไม้และงานใบตองในโอกาส
ต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
การแกะสลักผักและผลไม้
Vegetable and Fruit Carving
คุ ณค่าและโอกาสในการใช้สอยผักและผลไม้แกะสลัก ปอกคว้าน
การเลื อก การเตรี ย ม การใช้ และการดู แลรั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ รู ป แบบ
วิธีการ ขันตอนการแกะสลัก นําหลักศิ ลปะมาฝึ กปฏิ บตั ิ การแกะสลักปอก
คว้า นผลไม้ เพื อมาใช้ ใ นการประดับ ภาชนะใส่ อ าหารในโอกาสพิ เ ศษ
ตลอดจนการนําไปใช้ในลักษณะอืนๆ

มคอ.2
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

มคอ.2
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4863104

โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
ศึ กษาภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติ ดตามและประเมิ นผล
ภาวะโภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการ และการให้ ค วามรู ้ ท าง
โภชนาการในชุมชน และฝึ กปฏิบตั ิ
หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค
Principles of Therapeutic Nutrition
รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4813103 อาหารบําบัดโรค
การจัดอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ การกําหนดรายการอาหารเพือ
ควบคุ มโรค หรื อเพือการรักษาผูป้ ่ วยเฉพาะโรค การจัดอาหารให้กบั ผูป้ ่ วย
เฉพาะโรค และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารท้ องถิน
Local Cuisine
ประวัติความเป็ นมาของอาหารในแต่ละท้องถิน อาหารตามประเพณี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิน และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารสํ าหรับชาวมุสลิม
Food for Muslim
ลักษณะอาหารสําหรับชาวมุสลิม วัตถุดิบทีใช้ในการประกอบอาหาร
ข้อปฏิ บตั ิ ในการจัดเตรี ยมและประกอบอาหาร หลัก การพื นฐานในการ
ประกอบอาหารฮาลาล วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร อาหารในเดื อนบวช
และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารเอเชี ย
Asian Cuisine
บริ โภคนิ สั ยของชาวเอเชี ย ลัก ษณะอาหาร เครื องปรุ ง ชนิ ดต่า งๆ
เครื องมือเครื องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิ คและ
วิ ธี ใ นการประกอบอาหาร การจัด โต๊ ะ และการบริ ก าร มารยาทในการ
รั บประทานอาหารของชาติ ต่างๆ ในเอเชี ย เช่ น จี น ญี ปุ่ น เวียดนาม ฯลฯ

4863106

4863204

4863205

4863206

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

97
รหัสวิชา

4863207

4863208

4863209
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และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารยุโรป
European Cuisine
บริ โ ภคนิ สั ย ของชาวยุ โรป ลัก ษณะอาหาร เครื องปรุ ง ชนิ ดต่ า งๆ
เครื องมือเครื องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิ คและ
วิ ธี ใ นการประกอบอาหาร การจัด โต๊ ะ และการบริ ก าร มารยาทในการ
รับประทานอาหารของชาติต่างๆ ในยุโรป เช่น อิตาเลียน ฝรังเศส ฯลฯ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารว่ าง
Snack
ความหมาย ประเภท ประโยชน์ ข องอาหารว่ า ง เทคนิ ค ในการ
ประกอบอาหารว่า ง การจัด และการเสิ ร์ฟ อาหารว่า ง การคิ ดต้นทุ น และ
กําหนดราคาขาย การบรรจุหีบห่อ และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารจานด่ วน
Fast Food
การประกอบอาหารที บริ ก ารสะดวกรวดเร็ ว การใช้เครื องใช้ใ ห้
เหมาะสมกับเวลา โอกาส สถานที และผูบ้ ริ โภค การคิดต้นทุนและกําหนด
ราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิ
ขนมไทย
Thai Desserts
ความเป็ นมา ประเภท และกรรมวิธีในการประกอบขนมไทย โดยใช้
วิธีต่างๆ เทคนิ คการเตรี ยมและการปรุ ง ลักษณะทีดีของขนมไทย การบรรจุ
หี บห่อ การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบตั ิ
ขนมอบ
Bakery
คุ ณสมบัติข องวัตถุ ดิบและสารปรุ ง แต่ง ในขนมอบ การเลื อกซื อ
วิธี ใ ช้แ ละการเก็บ รั ก ษาวัส ดุ อุป กรณ์ หลัก การผลิ ตขนมอบขันพื นฐาน
ตํารับขนมอบเพือสุ ขภาพ การบรรจุ หีบห่ อ การเก็บรักษา การคิดต้นทุ น
และกําหนดราคาขายและฝึ กปฏิบตั ิ

มคอ.2
น(ท-ป-อ)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

มคอ.2
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4863212

เครืองดืม
Beverage
ความสํ า คัญ ของเครื องดื ม ประเภทของเครื องดื ม เครื องมื อ
เครื องใช้ในการผสมและการบริ การ การผสมเครื องดืมชนิ ดทีมีแอลกอฮอล์
และไม่ มี แ อลกอฮอล์ การจัด เครื องดื มให้ เ หมาะสมกับ รายการอาหาร
มารยาทในการบริ การของพนักงานบริ การเครื องดืม และฝึ กปฏิบตั ิ
ไอศกรีม
Ice-cream
ประเภทของไอศกรี ม เครื องมือ เครื องใช้ เครื องปรุ ง ส่ วนผสมและ
เทคนิ ค การทําไอศกรี มชนิ ดต่างๆ การเก็บ รั กษา การควบคุ มคุ ณภาพของ
ไอศกรี ม การตกแต่ง และการให้บริ การด้วยวิธีต่างๆ การคิดต้นทุ นและ
กําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสั มผัส
Food Product Development and Sensory Evaluation
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร พื นฐานของประสาทสั มผัสทังห้า การประเมิ น
คุ ณภาพอาหารโดยวิธีทางประสาทสั มผัส ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร
และฝึ กปฏิบตั ิ
บริโภคศึกษา
Consumer Education
ความสําคัญของบริ โภคศึ กษาต่อเศรษฐกิ จส่ วนบุ คคลต่อส่ วนรวม
พระราชบัญญัติ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค ความต้อ งการที จํา เป็ นและไม่ จ าํ เป็ น
การเลื อกซื อเครื องบริ โภคอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อิ ทธิ พลของการโฆษณา
ค่านิยมของผูบ้ ริ โภคในการนิยมใช้ของไทย
การจัดการครัวและเครืองมือเครืองใช้ ในงานอาหาร
Kitchen and Food Equipment Management
หลั ก การจั ด ครั ว มาตรฐาน ชนิ ด ของเครื องมื อ เครื องใช้ ใ น
การประกอบอาหารและบริ การ การควบคุ ม การจัดซื อ วิธี ก ารใช้ การทํา
ความสะอาด การเก็บ การบํารุ งรักษาเครื องมือ เครื องใช้ และฝึ กปฏิบตั ิ

4863213

4863302

4863401

4863402

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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4863403

การบริการอาหารในสถาบัน
Institutional Food Service
ความเป็ นมาของการบริ การอาหารในสถานศึ กษาและสถาบันอื น
เป้ าหมายและประโยชน์ในการดําเนินการ การเตรี ยมเครื องมือ เครื องใช้ให้
เหมาะสมกับอาหาร การจัดเสิ ร์ฟทังในและนอกสถานที ตลอดจนการเก็บ
รักษา การเลื อกซื ออุปกรณ์ ต่างๆ ในการบริ การอาหาร การบริ การอาหาร
รู ปแบบต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
การจัดเลียงอาหาร
Catering
การวางแผนดํา เนิ น งานจัดเลี ยงอาหารโอกาสต่า งๆ การกํา หนด
รายการอาหาร การจัดตกแต่ง โต๊ะ อาหารรู ป แบบต่า งๆ การเลือกภาชนะ
และวัส ดุอุป กรณ์ตกแต่ง โต๊ะ อาหาร การคิ ดต้นทุ นและกําหนดราคาขาย
และฝึ กปฏิบตั ิ
โภชนาการและการจัดบริการอาหารสํ าหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Feeding Programs for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการที มี ต่อสุ ขภาพ อนามัย
และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เทคนิ คการแก้ไขปั ญหาทางโภชนาการของ
เด็ก การเลื อก การจัดและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าอาหารครบถ้วน
การส่ งเสริ มสุ ขนิ สัยในการรับประทานอาหารของเด็ก หลักและวิธีการจัด
อาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับเด็กปฐมวัย และฝึ กปฏิบตั ิ
อาหารเพือการประกอบอาชี พ
Commercial Food Preparations
ความรู ้เกียวกับงานอุตสาหกรรมบริ การอาหาร การประกอบอาหาร
เพือการค้า แนวโน้มของประเภทอาหารทีเหมาะสมกับการค้าปั จจุบนั และ
ในอนาคต ข้อควรคํานึ งถึ ง การเลื อกซื อและสํา รองวัส ดุ และวัตถุ ดิบ
ประเภทและรู ปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร เทคนิ คการทําอาหารเฉพาะ
อย่างทีต้องการความชํานาญพิเศษ การคิดต้นทุนและกําหนดราคาขาย และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4863404

4864107

4864214

มคอ.2
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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4864215

อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอาหารมังสวิรัติ ข้อกําหนด
วัต ถุ ดิ บ ที ใช้ใ นการประกอบอาหารมัง สวิ รั ติ หลัก การประกอบอาหาร
มังสวิรัติ และฝึ กปฏิบตั ิ
การจัดการร้ านค้ าอาหาร
Institutional Food Management
หลักการและคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารด้านอาหารประเภทต่างๆ การ
จัดแบ่งหน้ า ที ในการบริ ก าร รู ป แบบของการให้ บ ริ ก าร การทํา งานให้
มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การอาหาร ตําแหน่งหน้าทีในการ
บริ การอาหาร การตลาด งบประมาณ และฝึ กปฏิบตั ิ
การบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหาร
Food Packaging
ความเป็ นมา จุดประสงค์ ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ
ชนิ ดของวัสดุ ประเภทต่างๆ และคุ ณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมีของ
ภาชนะบรรจุผลิ ตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ เครื องมือและหลักการบรรจุ
หี บห่อทีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบ
ภาชนะบรรจุและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทังกฎหมายทีเกี ยวกับภาชนะ
บรรจุภณั ฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ และฝึ กปฏิบตั ิ
การส่ งเสริมคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
Home Economics Extension in Foods and Nutrition
วิธีการผลิตและการใช้สือประเภทต่างๆ การประชาสัมพันธ์ รวมทัง
การวางแผน การจัดโครงการ และการจัดกิ จกรรมเพือเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ น
คหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษสํ าหรับคหกรรมศาสตร์
English for Home Economics
ภาษาอังกฤษเพือการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และทักษะการสื อสารใน
งานคหกรรมศาสตร์

4864405

4864406

4864407

4864505

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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มคอ.2
น(ท-ป-อ)

ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
2(1-2-3)
Home Economics Arts
ทฤษฎี แ ละหลั ก ศิ ล ปะในการออกแบบงานคหกรรมศาสตร์
การนํา เอาศิ ล ปะในการออกแบบมาใช้ใ นงานด้า นคหกรรมศาสตร์ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
การแต่ งหน้ าเค้ ก
3(2-2-5)
Cake Decoration
การออกแบบ การแต่งหน้าเค้ก วัสดุและเครื องใช้ทีจะนํามาใช้แต่ง
ให้สวยงาม เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิ ยม การบรรจุหีบห่ อ การเก็บ
รักษา และฝึ กปฏิบตั ิ

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
รหัสวิชา
3563110

3591105

ชื อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ลักษณะ และคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการทีดี แนวทางการจัดตังการ
ดําเนิ นการเป็ นผูป้ ระกอบการ ทังในเรื องของแนวคิด การแสวงหาโอกาส
ความเสี ยง การวางแผน และผลตอบแทนของการเป็ นผู ้ป ระกอบการ
กฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุ รกิจ ผลกระทบของผูป้ ระกอบการทาง
ธุ รกิจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั
3(3-0-6)
General Economics
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจในสังคมและชีวติ ประจําวัน เพือประกอบธุ รกิจ
การจัดหาและการใช้ทรัพยากรการบริ โภค การผลิ ต ต้นทุนการผลิ ต ตลาด
สถาบันการเงิน นโยบายการเงินการคลังสาธารณะ การค้า การลงทุน ปั ญหา
เศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข

มคอ.2

102
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชี พ
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4864601

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ทางคหกรรมศาสตร์
Preparations for Experience in Home Economics
จัดให้มีกิจกรรม เพือเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ ท างอาหารและโภชนาการในด้า นการรั บรู ้ ลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกับอาชี พ โดยการกระทําใน
สถานการณ์ หรื อรู ปแบบต่างๆ ซึ งเกี ยวข้องกับงานในอาชี พนันๆ โดย
ศึ กษาจากสื อต่างๆ จําลองรู ป แบบสถานการณ์ จริ ง และ/หรื อศึ ก ษาจาก
ประสบการณ์ ตรงโดยการทัศ นศึ กษา เพือเตรี ยมความพร้ อมในการฝึ ก
ประสบการณ์อาชีพการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา
การฝึ กประสบการณ์ ทางคหกรรมศาสตร์
Field Experience in Home Economics
รายวิชาที ต้องเรี ยนมาก่อน : 4864601 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ทาง
อาหารและ โภชนาการ
ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านแบบมี ส่ ว นร่ ว มด้า นอาหารและโภชนาการ ใน
หน่ วยงานของรั ฐและเอกชน เพือนําความรู ้ ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสู ตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและกลมกลืน
การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
หลัก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
ข้อบังคับที เกี ยวข้อง ความรู ้ พืนฐาน และเทคนิ คในการสมัครงานอาชี พ
ความรู ้ พื นฐานในการปฏิ บ ัติ ง าน การสื อสารและมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริ หารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ ค
การนําเสนอ การเขียนรายงาน
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา

4864602

7000390

7000490

น(ท-ป-อ)
2(90)

6(320)

2(90)

6(640)
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การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชัวคราว ตามโครงการทีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงาน และการนําเสนอ

มคอ.2
น(ท-ป-อ)

มคอ.2

104

105

ภาคผนวก ค
ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง

มคอ.2

มคอ.2

106

107

มคอ.2

ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549) กับหลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2555)
ลําดับที
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้
มีเจตคติทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีทกั ษะในการนําทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถินมาผสมผสาน
เข้ากับเทคโนโลยี เพือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อครอบครัว
สังคม ตลอดจนการประกอบ
อาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ แขนง
วิชาอาหารและโภชนาการ ทังใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน และ
เพือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิน
2 วัตถุประสงค์
1. เพือผลิ ตบัณฑิ ตทีมีความรู ้
ความสามารถ และมีทกั ษะในการ
ประกอบอาชี พตลอดจนนํา
หลักการจัดการไประกอบอาชี พทัง
ในหน่วยงานของรัฐเอกชน และ
ประกอบธุ รกิจคหกรรมศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาได้
อย่างมีระบบ ด้วยการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถินเข้ากับ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
ปรัชญา
เพิมพูนความรู ้ เชิดชู
คุณธรรม นําทักษะวิชาชีพ สู่ การ
พัฒนาท้องถิน

เหตุผล
ปรัชญา
เพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปั จจุบนั

วัตถุประสงค์
1. เพือผลิ ตบัณฑิ ตทีมีความรู ้ มี
ทักษะ และประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนนําหลักการจัดการ
ไปประกอบอาชี พทังในหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน และประกอบ
ธุ รกิจคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหาร
และโภชนาการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาได้
อย่างมีระบบ ด้วยการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถินเข้ากับเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
เพือให้ครอบคลุม
กับเนือหาหลักสู ตร
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั

มคอ.2
ลําดับที

3

4
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เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถวิจยั
งานด้านคหกรรมศาสตร์ สาขา
อาหารและโภชนาการได้
3. เพือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ
และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว สังคมและ
สิ งแวดล้อม ตลอดจนธํารงไว้ซึง
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
ตลอดจนสามารถวิจยั และพัฒนา
งานคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหาร
และโภชนาการได้
3. เพือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ และมีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว
สังคม และสิ งแวดล้อม ตลอดจน
ธํารงไว้ซึงศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม
ของไทย
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. สําเร็ จการศึกษาระดับ
1. สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการ
ตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
เรี ยนวิทยาศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2. สําเร็ จการศึกษาระดับ
2. มีคุณสมบัติอืนครบถ้วนตาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัย สาขาอาหารและโภชนาการ หรื อ
ราชภัฎสงขลาว่าด้วยการเข้าศึกษา สาขาอืนทีเกียวข้อง
ในมหาวิทยาลัย
3. มีคุณสมบัติอืนครบถ้วนตาม
ประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาว่าด้วยการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1. นางสุ จิตรา เทพไชย
1. นางสาวทัศนา เมฆเวียน
2. นางเสาวภา โชติเกษมศรี
2. นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม
3. นางจินภา นราคร
3. นางเสาวภา โชติเกษมศรี
4. นางสาวทัศนา เมฆเวียน
4. นางจินภา นราคร
5. นางสาวนันทพร สุ ขกระจ่าง
5. นายพรชัย พุทธรักษ์

เหตุผล

คุณสมบัติของผู้เข้ า
ศึกษา
เพือให้คุณสมบัติ
ของนักศึกษาตรง
กับความต้องการ
และสอดคล้องกับ
หลักสู ตร

อาจารย์ ประจํา
หลักสู ตร
1. เนืองจาก
นางสุ จิตรา เทพไชย
เกษียณอายุราชการ
2. นางสาวฐิติมาพร
หนูเนียม และ
นาย พรชัย พุทธรักษ์
เพือรองรับสาขาวิชา
ทีเปิ ดสอน
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
5 แผนการรับนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2550 2551 2552
ชันปี ที 1 35 35 35
ชันปี ที 2
35 35
ชันปี ที 3
35
ชันปี ที 4
รวม
35 70 105

6

2553
35
35
35
35
140

2554
35
35
35
35
140

โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาการศึกษาทัวไป
30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
94 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาเนือหา
85 หน่วยกิต
วิชาแกนพืนฐาน
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
49 หน่วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
แผนการรับนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา

มคอ.2

เหตุผล
แผนการรับ
นักศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559 เพือเปิ ดโอกาสให้
ชันปี ที 1 40 40 40 40 40
นักเรี ยนในพืนที
ชันปี ที 2
40 40 40 40
ต่างๆ ได้เข้ามา
ชันปี ที 3
40 40 40
ชันปี ที 4
40 40
ศึกษาในสาขาวิชา
รวม
40 80 120 160 160
มากขึน
โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
30 หน่ วยกิต ทัวไป กําหนดหน่วย
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร กิตตามมหาวิทยาลัย
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต แยกวิชาเตรี ยมฝึ ก
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ประสบการณ์ฯ และ
6 หน่วยกิต วิชาฝึ กประสบการณ์ฯ
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ออกไปจัดใหม่
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้อยูใ่ นวิชาฝึ ก
9 หน่วยกิต ประสบการณ์วชิ าชีพ
ได้ลดจํานวนหน่วย
2) หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่ วยกิต กิตกลุ่มวิชาวิทยาการ
จัดการลง 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเนือหา
81 หน่วยกิต คงเหลือ 6 หน่วยกิต
- วิชาแกนพืนฐาน
15 หน่วยกิต
- วิชาเนื อหาบังคับ
49 หน่วยกิต
- วิชาเนื อหาเลือก
17 หน่วยกิต
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
รวม 130 หน่ วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
รวม 131 หน่ วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่ วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่ วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
2011301 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน 4861101 โภชนาการ
Functional Arts
Nutrition
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4811101 โภชนศาสตร์ มนุษย์
4861102 โภชนศาสตร์มนุ ษย์
Human Nutrition
Human Nutrition
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4811201 หลักการประกอบอาหาร 4861201 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food
Principles of Food
Preparations
Preparations
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4813902 การวิจยั ทาง
4862103 โภชนศาสตร์ ครอบครัว
คหกรรมศาสตร์
Family Nutrition
Research in Home
3(2-2-5)
Economics
4862202 อาหารไทย
2(2-0-4)
Thai Cuisine
4822101 ผ้าและเส้นใย
3(2-2-5)
Clothing and Textile
4862203 อาหารเพือสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Food for Health
3(2-2-5)

เหตุผล

รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต
1. ปรับเปลียนรหัส
วิชาไม่ให้ซากั
ํ บ
หลักสู ตรเดิม
2. ปรับเปลียนชือ
รายวิชาบางรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ชัดเจนขึน
3. ปรับเปลียนรายวิชา
เพือให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตร และ
สถานการณ์ปัจจุบนั
4. ปรับย้ายรายวิชา
บังคับเรี ยนในวิชา
เนือหาเลือก มาเป็ น
วิชาเนือหาบังคับ เพือ
ความเหมาะสม

มคอ.2
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
4831101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว
Family Resource
Management
2(1-2-3)
4841101 พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
Family and Child
Development
3(3-0-6)
4852101 การจัดดอกไม้
Flower Arrangement
2(1-2-3)
4852201 การแกะสลักผักและ
ผลไม้
Vegetable and Fruit
Carving
2(1-2-3)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4862301 วิทยาศาสตร์ การ
ประกอบอาหาร
Science of Cookery
3(2-2-5)
4862302 การแปรรู ปและถนอม
อาหาร
Food Processing and
Preservation
3(2-2-5)
4863105 อาหารบําบัดโรค
Dietetics
3(3-0-6)
4863303 การสุ ขาภิบาลอาหาร
และการควบคุมคุณภาพ
อาหาร
Food Sanitation and
Quality Control
3(2-2-5)
4863501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
คหกรรมศาสตร์
Research Methodology
in Home Economics
2(2-0-4)
4863502 การค้นคว้าทดลองทาง
อาหารและโภชนาการ
Experimental Research
in Foods and Nutrition
3(2-2-5)
4864503 สัมมนาอาหารและ
โภชนาการ

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
Seminar in Foods and
Nutrition
2(1-2-3)
4864504 ปั ญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ
Special problems in
Foods and Nutrition
2(1-2-3)
4871201 พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
Family and Child
Development
3(3-0-6)
4872101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว
Family Resource
Management
2(1-2-3)
4882101 ผ้าและเส้นใย
Clothing and Fiber
3(2-2-5)
4892101 การจัดดอกไม้และงาน
ใบตอง
Flower Arrangement
and Banana-Leaf Craft
2(1-2-3)
4892102 การแกะสลักผักและ
ผลไม้
Vegetable and Fruit
Carving
2(1-2-3)

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
8 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาเฉพาะแขนง
บังคับเรียน
4202301 ชีวเคมี
Biochemistry
3(3-0-6)
4202302 ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
1(0-3-2)
4312102 จุลชีววิทยา
Microbiology
3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาเลือก

4863104 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2-5)
4863106 หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรค
Principles of
Therapeutic
3(2-2-5)
4863204 อาหารท้องถิน
Local Cuisine
3(2-2-5)
4312103 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory 4863205 อาหารสําหรับชาว
มุสลิม
1(0-3-2)
Food for Muslim
4812101 โภชนศาสตร์ ครอบครัว
3(2-2-5)
Family Nutrition
4863206 อาหารเอเชีย
3(2-2-5)
Asian Cuisine
4812201 อาหารไทย
3(2-2-5)
Thai Food
4863207 อาหารยุโรป
3(2-2-5)
European Cuisine
4812401 วิทยาศาสตร์ การ
3(2-2-5)
ประกอบอาหาร
4863208 อาหารว่าง
Science of Cookery
Snack
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4814501 การสุ ขาภิบาลอาหาร
4863209 อาหารจานด่วน
และการควบคุม
Fast Food
คุณภาพอาหาร
3(2-2-5)
Food Sanitation and

มคอ.2
เหตุผล
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต
1. ปรับเปลียนรหัส
วิชาไม่ให้ซากั
ํ บ
หลักสู ตรเดิม
2. ปรับเปลียนชือ
รายวิชาบางรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ชัดเจนขึน
3. ปรับเปลียน
รายวิชา เพือให้
สอดคล้องกับ
หลักสู ตร และ
สถานการณ์ปัจจุบนั
4. ปรับเปลียน
จํานวนหน่วยกิตให้
เพิมขึนจาก 2(1-2-3)
เป็ น 3(2-2-5) ใน
บางรายวิชา เพือให้
สอดคล้องกับ
เนือหา และเพือให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู ้ และมีความ
ชํานาญมากขึน
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
Quality Control
3(2-2-5)
4814901 สัมมนาอาหารและ
โภชนาการ
Seminar in Foods and
Nutrition
2(1-2-3)
4814902 ปั ญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ
Special Problems in
Foods and Nutrition
2(1-2-3)
เลือกเรี ยน
4802101 บริ โภคศึกษา
Consumer Education
3(3-0-6)
4812102 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2-5)
4812202 อาหารท้องถิน
Local Food
3(2-2-5)
4812402 การแปรรู ปและถนอม
อาหาร
Food Processing and
Preservation
3(2-2-5)
4813101 โภชนาการและ
การจัดบริ การอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863210 ขนมไทย
Thai Desserts
3(2-2-5)
4863211 ขนมอบ
Bakery
3(2-2-5)
4863212 เครื องดืม
Beverage
3(2-2-5)
4863213 ไอศกรี ม
Ice-cream
3(2-2-5)
4863302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาท
สัมผัส
Food Product
Development and
Sensory Evaluation
3(2-2-5)
4863401 บริ โภคศึกษา
Consumer Education
3(3-0-6)
4863402 การจัดการครัวและ
เครื องมือเครื องใช้ใน
งานอาหาร
Kitchen and Food
Equipment
Management
3(2-2-5)

เหตุผล

มคอ.2

115
ลําดับที

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
Nutrition and Feeding
Programs
2(1-2-3)
4813102 โภชนบําบัด
Diet Therapy
3(2-2-5)
4813201 อาหารว่าง
Snack
2(1-2-3)
4813202 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
2(1-2-3)
4813203 อาหารอิสลาม
Islam Food
3(2-2-5)
4813204 อาหารเอเชีย
Asian Food
3(2-2-5)
4813205 อาหารยุโรป
European Food
3(2-2-5)
4813206 อาหารจานด่วน
Fast Food
2(1-2-3)
4813301 ขนมไทย
Thai Desserts
2(1-2-3)
4813302 ขนมอบ
Bakery
3(2-2-5)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863403 การบริ การอาหารใน
สถาบัน
Institutional Food
Service
3(2-2-5)
4863404 การจัดเลียงอาหาร
Catering
3(2-2-5)
4864107 โภชนาการและ
การจัดบริ การอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Feeding
Programs for Early
Childhood
3(2-2-5)
4864214 อาหารเพือการประกอบ
อาชีพ
Commercial Food
Preparations
3(2-2-5)
4864215 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
3(2-2-5)
4864405 การจัดการร้านค้า
อาหาร
Institutional Food
Management
3(2-2-5)

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
4813303 การแต่งหน้าเค้ก
Cake Decoration
2(1-2-3)
4813304 เครื องดืม
Beverage
2(1-2-3)
4813701 การจัดการร้านค้าอาหาร
Institutional Food
Management
2(1-2-3)
4813901 การส่ งเสริ ม
คหกรรมศาสตร์ ทาง
อาหารและโภชนาการ
Home Economics
Extension in Foods and
Nutrition
2(1-2-3)
4813903 การค้นคว้าทดลองทาง
อาหารและโภชนาการ
Experimental Research
in Foods and Nutrition
2(1-2-3)
4814201 อาหารเพือการประกอบ
อาชีพ
Commercial Food
Preparations
3(2-2-5)
4814301 ไอศกรี ม
Ice-cream
2(1-2-3)
4814601 การบริ การอาหารใน

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4864406 การบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหาร
Food Packaging
3(2-2-5)
4864407 การส่ งเสริ ม
คหกรรมศาสตร์ ทาง
อาหารและโภชนาการ
Home Economics
Extension in Foods
and Nutrition
3(2-2-5)
4864505 ภาษาอังกฤษสําหรับ
คหกรรมศาสตร์
English for
Home Economics
3(3-0-6)
4893103 ศิลปะในงาน
คหกรรมศาสตร์
Home Economics
Arts
2(1-2-3)
4893104 การแต่งหน้าเค้ก
Cake Decoration
3(2-2-5)

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
สถาบัน
Institutional Food
Service
2(1-2-3)
4814602 การจัดเลียงอาหาร
Catering
3(2-2-5)
4814903 การศึกษาเอกเทศทาง
อาหารและโภชนาการ
Individual Study in
Foods and Nutrition
2(1-2-3)
4814904 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาท
สัมผัส
Product Development
and Sensory Evaluation
3(2-2-5)
วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ กลุ่มวิชาประสบการณ์ วชิ าชี พ
อาชี พ
4814801 การเตรี ยมฝึ ก
4864601 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์ทาง อาหาร
ประสบการณ์ทาง
และโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์ *
Preparations for
Preparations for
Experience in Foods
Experience in Home
and Nutrition
Economics
2(90)
2(90)
4814802 การฝึ กประสบการณ์ทาง 4864602 การฝึ กประสบการณ์ทาง
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์ *

เหตุผล

กลุ่มวิชา
ประสบการณ์ วชิ าชี พ
1. ปรับจํานวน
หน่วยกิตตาม
มหาวิทยาลัย
2. ปรับชือรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตร
3.เพิมรายวิชาสหกิจ
ศึกษาเพือความ
สอดคล้องของ
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
Field Experience in
Foods and Nutrition
5(450)

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาเนือหาบังคับ

-ไม่ มี-

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
Field Experience in
Home Economics
6(320)
7000390 การเตรี ยมความ
พร้อมสหกิจศึกษา**
Cooperative Education
Preparation
2(90)
7000490 สหกิจศึกษา**
Cooperative Education
6(640)
หมายเหตุ
* เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง
** เลือกเรี ยนวิชาทีสอดคล้องกับ
วิชาทีเลือกใน *
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ

เหตุผล
หลักสู ตร

คําอธิบายรายวิชา
1. เพิมรายวิชาใน
หลักสู ตรเพือให้มี
ความหลากหลาย
ของวิชาและ
4861101 โภชนาการ
ครอบคลุมเนือหา
Nutrition
หลักสู ตร
2(2-0-4)
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของ 2. ปรับคําอธิ บาย
รายวิชาให้
โภชนาการทีมีต่อสุ ขภาพ อาหาร
หลัก 5 หมู่ ธงโภชนาการ และโภชน- สอดคล้องกับชือ
บัญญัติ หลักการจัดอาหารสมส่ วน วิชา และทําให้
ประเภทของสารอาหาร หน้าที และ เนือหามีความ
ปริ มาณทีพึงได้รับ แหล่งสารอาหาร ชัดเจน และสมบูรณ์
ยิงขึน
กลไกการย่อยและการดูดซึ ม
3. บางรายวิชาเป็ น
สารอาหาร ปั ญหาโภชนาการใน
วิชาใหม่ เพือให้
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)

มคอ.2

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
เหตุผล
ประเทศไทย หน่วยงานทังในและ นักศึกษามีความรู ้
ต่างประเทศทีมีบทบาทในการแก้ไข ในด้านอาหารและ
ปั ญหาโภชนาการ
โภชนาการมากขึน
และสามารถ
4811101 โภชนศาสตร์ มนุษย์
ประยุกต์ใช้ให้เข้า
4861102 โภชนศาสตร์ มนุษย์
กับสถานการณ์
Human Nutrition
Human Nutrition
ปั จจุบนั ได้
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ความหมาย ประวัติโภชนาการ
กระบวนการได้รับสารอาหารของ
ความสําคัญของโภชนาการต่อ
ร่ างกาย การย่อย การดูดซึ ม การ
สุ ขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ ประเภท ขับถ่าย และเมตาบอลิซึมของ
ของสารอาหาร หน้าที ปริ มาณที
สารอาหาร วิธีการหาความต้องการ
ควรได้รับ ผลการขาดสารอาหาร สารอาหารและพลังงานของร่ างกาย
กลไกการย่อยการดูดซึ ม และ
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์หาประเมิน
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร
สารอาหารในอาหารทีบริ โภค และ
วิธีการหาความต้องการสารอาหาร การเปรี ยบเทียบข้อมูลจากผลการวิจยั
และพลังงานของร่ างกาย การใช้
ด้านโภชนาการทังในและ
ตารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆ ต่างประเทศ
ทางโภชนาการ ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการวิจยั ด้าน
โภชนาการ
4811201 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food
Preparations
2(1-2-3)
เครื องมือ เครื องใช้ในการประกอบ
อาหาร หลักการ วิธีการเลือกซื อ
การประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ ให้
สมส่ วนเพือสุ ขภาพ มารยาทใน
การเสิ ร์ฟ และรับประทานอาหาร

4861201 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food
Preparations
2(1-2-3)
เครื องมือ เครื องใช้ เครื องปรุ ง
วัตถุดิบ และเทคนิคในการประกอบ
อาหาร หลักการ วิธีการเลือกซือ
การประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ ให้
สมส่ วน การจัดครัว สุ ขอนามัยใน
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
การจัดโต๊ะอาหาร การจัดครัว
สุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร
และฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
การประกอบอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ

4812201 อาหารไทย
Thai Food
3(2-2-5)
ลักษณะและประเภทของอาหาร
ไทย เครื องปรุ ง เครื องเทศ
สมุนไพรในอาหารไทย เทคนิค
การประกอบอาหารไทย การ
ประยุกต์อาหารไทยเพือ
ชาวต่างชาติ การจัด การเสิ ร์ฟ การ
เก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัด
จําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ

4862202 อาหารไทย
Thai Cuisine
3(2-2-5)
ลักษณะและประเภทของอาหาร
ไทย เครื องปรุ ง เครื องเทศ
สมุนไพรในอาหารไทย เทคนิคการ
ประกอบอาหารไทย การประยุกต์
อาหารไทยเพือชาวต่างชาติ
การจัด การเสิ ร์ฟ การเก็บรักษา และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

-ไม่ มี-

4862203 อาหารเพือสุ ขภาพ
Food for Health
3(2-2-5)
ความหมายและความสําคัญของ
อาหารเพือสุ ขภาพ หลักการบริ โภค
อาหารเพือสุ ขภาพ สารปนเปื อนใน
อาหาร อาหารเพือสุ ขภาพทีได้จาก
พืช สัตว์ และจุลินทรี ย ์ อาหาร
ทางเลือกใหม่ เช่น อาหารแมคโคร
ไบโอติกส์ อาหารชี วจิต อาหารจาก
สมุนไพร ความปลอดภัยของอาหาร
เพือสุ ขภาพ และฝึ กปฏิบตั ิ

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
4812402 การแปรรู ปและถนอม
อาหาร
Food Processing and
Preservation
3(2-2-5)
ศึกษาความหมายและความสําคัญ
ของการแปรรู ปและถนอมอาหาร
สาเหตุการเสื อมเสี ยของอาหาร การ
เลือกคุณภาพของวัตถุดิบ อุปกรณ์
เครื องใช้ กระบวนการแปรรู ปและ
ถนอมอาหาร ทีมีตามฤดูกาลและ
ท้องถิน การผลิตอาหารสําเร็ จรู ป
การใช้สารปรุ งแต่งอาหารชนิ ดต่างๆ
การเก็บรักษาอาหารทีแปรรู ปแล้ว
การบรรจุหีบห่อ และฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4862302 การแปรรู ปและถนอม
อาหาร
Food Processing and
Preservation
3(2-2-5)
ความหมาย ความสําคัญ และ
หลักการของการแปรรู ปและถนอม
อาหาร สาเหตุการเสื อมเสี ยของ
อาหาร การคัดเลือกคุณภาพของ
วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื องใช้
กระบวนการแปรรู ปและถนอม
อาหารแบบต่างๆ การใช้วตั ถุเจือปน
อาหารชนิดต่างๆ การบรรจุหีบห่อ
และฝึ กปฏิบตั ิ

4813102 โภชนบําบัด
Diet Therapy
3(2-2-5)
ความมุ่งหมายของการให้อาหาร
เพือบําบัดโรค ลักษณะและอาการ
ของโรคทีบําบัดได้ดว้ ยอาหาร
ประเภทและลักษณะ การบริ การ
อาหารในโรงพยาบาล รายการ
อาหารแลกเปลียน และอาหาร
เฉพาะโรค การดัดแปลงและจัดทํา
รวมทังการเสิ ร์ฟอาหารสําหรับ
ผูป้ ่ วย และฝึ กปฏิบตั ิ

4863105 อาหารบําบัดโรค
Dietetics
3(3-0-6)
ความหมาย และความสําคัญของ
อาหารบําบัดโรค การบริ การอาหาร
ในโรงพยาบาล รายการอาหาร
แลกเปลียน และอาหารเฉพาะโรค
การกําหนดรายการอาหารเฉพาะ
โรค

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
4814501 การสุ ขาภิบาลอาหาร
และการควบคุมคุณภาพ
อาหาร
Food Sanitation and
Quality Control
3(2-2-5)
หลักการสุ ขาภิบาลอาหารสุ ขลักษณะ
ในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา
การขนส่ งอาหารและขณะรอ
จําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในการ
ผลิตอาหาร หลักการทําความสะอาด
และการกําจัดของเสี ยทีเกิดขึนจาก
การประกอบอาหาร หลักการ
ควบคุมคุณภาพอาหารตังแต่การ
เตรี ยมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร
กฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้อง
กับสถานประกอบอาหาร และ
มาตรฐานอาหาร

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863303 การสุ ขาภิบาลอาหารและ
การควบคุมคุณภาพ
อาหาร
Food Sanitation and
Quality Control
3(2-2-5)
หลักการสุ ขาภิบาลอาหาร สุ ขลักษณะ
ในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา
การขนส่ งอาหารและขณะรอ
จําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในการ
ผลิตอาหาร หลักการทําความสะอาด
และการกําจัดของเสี ยทีเกิดขึนจาก
การประกอบอาหาร หลักการ
ควบคุมคุณภาพอาหารตังแต่การ
เตรี ยมวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต
และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร
กฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้อง
กับสถานประกอบอาหาร และ
มาตรฐานอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ

4813902 การวิจัยทาง
คหกรรมศาสตร์
Research in Home
Economics
2(2-0-4)
หลักและวิธีการวิจยั ทาง
คหกรรมศาสตร์ การออกแบบวิจยั
การเขียนโครงร่ างการวิจยั การ
สร้างเครื องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ

4863501 ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
คหกรรมศาสตร์
Research Methodology
in Home Economics
2(2-0-4)
หลักและแนวคิดในการวิจยั ทาง
คหกรรมศาสตร์ เทคนิควิธีการวิจยั
กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
การเขียนโครงร่ างวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติและการ

เหตุผล
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
แปลผลและสรุ ปผล การเขียน
รายงานการวิจยั และการนําเสนอ
ผลงานวิจยั

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั รู ปแบบ
ต่างๆ การแปลผล และสรุ ปผล
การเขียนรายงานการวิจยั และ
การนําเสนอข้อมูลงานวิจยั จาก
การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องทีมี
ความทันสมัย

4813903 การค้ นคว้ าทดลองทาง
อาหารและโภชนาการ
Experimental Research
in Foods and Nutrition
2(1-2-3)
เทคนิ คเบืองต้นในการค้นคว้า
ทดลองอาหาร การวางแผนการ
ทดลอง วิธีการทดลอง การนํา
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาทดลอง
อาหารต่างๆ เพือปรับปรุ งค้นคว้า
หาตํารับใหม่ๆ และสร้างตํารับ
มาตรฐาน หรื อศึกษาค้นคว้าทดลอง
งานด้านอาหารและโภชนาการ

4863502 การค้ นคว้ าทดลองทาง
อาหารและโภชนาการ
Experimental Research
in Foods and Nutrition
3(2-2-5)
เทคนิ คเบืองต้นในการค้นคว้า
ทดลองอาหาร การวางแผนการ
ทดลอง หลักการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส วิธีการทดลอง
การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ มา
ทดลองอาหาร เพือปรับปรุ งหรื อ
สร้างตํารับอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ

4814901 สั มมนาอาหารและ
โภชนาการ
Seminar in Foods and
Nutrition
2(1-2-3)
รู ปแบบและขันตอนการจัดสัมมนา
การค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั
ใหม่ๆ ทีทันสมัยในแขนงที
เกียวข้องกับงานทางด้านอาหาร

4864503 สั มมนาอาหารและ
โภชนาการ
Seminar in Foods and
Nutrition
2(1-2-3)
รู ปแบบและขันตอนการจัดสัมมนา
การนําเสนอ การอภิปราย เพือ
แลกเปลียนความรู ้จากการค้นคว้า
เอกสารและงานวิจยั ทีทันสมัย
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และโภชนาการ การนําเสนอ การ
อภิปราย เพือแลกเปลียนความรู ้
และดําเนินการจัดสัมมนา

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
ทางด้านอาหารและโภชนาการ และ
ดําเนินการจัดสัมมนา

4814902 ปัญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ
Special Problems in
Foods and Nutrition
2(1-2-3)
ศึกษาปั ญหาใดปั ญหาหนึงทางด้าน
อาหารและโภชนาการด้วยการทํา
วิจยั เพือหาทางปรับปรุ งแก้ไข
ปั ญหานันๆ

4864504 ปัญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ
Special Problems in
Foods and Nutrition
2(1-2-3)
หลักการเขียนโครงการวิจยั การ
วางแผนการวิจยั ค้นคว้า รวบรวม
และเรี ยบเรี ยงเอกสารงานวิจยั การ
เลือกใช้เครื องมือ การวิจยั วิเคราะห์
และแปลผลงานวิจยั ตลอดจนเขียน
รายงานตามหลักการเขียนงานวิจยั ที
ถูกต้อง การนําเสนอผลงานวิจยั
และฝึ กปฏิบตั ิ

4831101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว
Family Resource
Management
2(1-2-3)
ลักษณะของงานบ้านในอดีตและ
ปั จจุบนั อิทธิ พลของการ
เปลียนแปลง การดําเนินชีวิตทีมีผล
ต่อลักษณะงานบ้าน อิทธิ พลต่อ
ค่านิยม ปรัชญาและเป้ าหมาย ซึ งมี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรของ
ครอบครัว ทรัพยากรทีสําคัญใน

4872101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว
Family Resource
Management
2(1-2-3)
ความหมาย ประเภทของทรัพยากร
ครอบครัว ความสําคัญของการ
จัดการทรัพยากรครอบครัว ลักษณะ
ของงานบ้าน อิทธิ พลของการ
เปลียนแปลงการดําเนินชีวิตทีมีผล
ต่อลักษณะงานบ้าน ค่านิยม
ปรัชญาและเป้ าหมายทีมีผลต่อการ
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การบริ หารงานบ้านสอดคล้องกับ
การดําเนิ นชีวติ ปั จจุบนั กลวิธีและ
เทคโนโลยีทีส่ งเสริ มการทํางาน
บ้านให้มีประสิ ทธิ ภาพ การ
วางแผน การดําเนิ นงาน การ
ประเมินผลงานและฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
ตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรของ
ครอบครัว การจัดการทรัพยากร
ครอบครัวให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินชี วติ ในปั จจุบนั เทคโนโลยี
ทีส่ งเสริ มการทํางานบ้านให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ

4852101 การจัดดอกไม้
Flower Arrangement
2(1-2-3)
ความเป็ นมา คุณค่าของดอกไม้และ
ใบตอง หลักการเลือก การเตรี ยม
การใช้และการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ การประดิษฐ์งานดอกไม้
ใบตอง การจัดดอกไม้ในโอกาส
ต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิวชิ าเนือหา
เลือก

4892101 การจัดดอกไม้ และงาน
ใบตอง
Flower Arrangement
and Banana-Leaf Craft
2(1-2-3)
ความเป็ นมา คุณค่าของดอกไม้และ
ใบตอง รู ปแบบและการออกแบบ
การจัดดอกไม้แบบไทยและสากล
หลักการเลือก การเตรี ยม การใช้
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
การจัดดอกไม้และงานใบตองใน
โอกาสต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ วิชา
เนือหาเลือก

4812102 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2-5)
ศึกษาภาวะโภชนาการในประเทศ
ไทย การติดตามและประเมินผล
ภาวะโภชนาการ การวางแผนงาน
โภชนาการในชุมชน รวมทังการให้
ความรู ้ทางโภชนาการ ฝึ กปฏิบตั ิ

4863104 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2-5)
ศึกษาภาวะโภชนาการในประเทศ
ไทย การติดตามและประเมินผล
ภาวะโภชนาการ การวางแผนงาน
โภชนาการ และการให้ความรู ้ทาง
โภชนาการในชุมชน และฝึ กปฏิบตั ิ
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-ไม่ มี-

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863106 หลักการจัดอาหารเฉพาะ
โรค
Principles of
Therapeutic Nutrition
3(2-2-5)
การจัดอาหารตามหลักโภชนศาสตร์
การกําหนดรายการอาหารเพือ
ควบคุมโรค หรื อเพือการรักษา
ผูป้ ่ วยเฉพาะโรค การจัดอาหาร
ให้กบั ผูป้ ่ วยเฉพาะโรค และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4812202 อาหารท้ องถิน
Local Food
3(2-2-5)
ประวัติความเป็ นมาของอาหาร
ประจําท้องถินในแต่ละท้องถิน
อาหารภาคต่างๆ อาหารประเพณี
และการปรับปรุ งอาหารท้องถินให้
มีคุณค่าสู งขึน และฝึ กปฏิบตั ิ

4863204 อาหารท้ องถิน
Local Cuisine
3(2-2-5)
ประวัติความเป็ นมาของอาหารใน
แต่ละท้องถิน อาหารตามประเพณี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิน
และฝึ กปฏิบตั ิ

4813203 อาหารอิสลาม
Islam Food
2(1-2-3)
ลักษณะอาหารอิสลาม วัตถุดิบทีใช้
ในการประกอบอาหาร ข้อปฏิบตั ิใน
การจัดประกอบอาหาร กรรมวิธีใน
การปรุ งอาหาร หลักการพืนฐาน
ในการประกอบอาหารฮาลาล
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

4863205 อาหารสํ าหรับชาวมุสลิม
Food for Muslim
3(2-2-5)
ลักษณะอาหารสําหรับชาวมุสลิม
วัตถุดิบทีใช้ในการประกอบอาหาร
ข้อปฏิบตั ิในการจัดเตรี ยมและ
ประกอบอาหาร หลักการพืนฐาน
ในการประกอบอาหารฮาลาล
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
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อาหารในเดือนบวช และฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
อาหารในเดือนบวช และฝึ กปฏิบตั ิ

4813201 อาหารว่ าง
Snack
2(1-2-3)
ความหมาย ประเภท ประโยชน์
ของอาหารว่าง เทคนิคในการ
ประกอบอาหารว่าง การจัดและการ
เสิ ร์ฟอาหารว่างของคนไทยและ
นานาชาติ การคิดต้นทุนและ
กําหนดราคาขาย การจัดบรรจุหีบ
ห่อและการจัดจําหน่าย และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4863208 อาหารว่ าง
Snack
3(2-2-5)
ความหมาย ประเภท ประโยชน์
ของอาหารว่าง เทคนิคในการ
ประกอบอาหารว่าง การจัดและการ
เสิ ร์ฟอาหารว่าง การคิดต้นทุนและ
กําหนดราคาขาย การบรรจุหีบห่อ
และฝึ กปฏิบตั ิ

4813206 อาหารจานด่ วน
Fast Food
2(1-2-3)
ปฏิบตั ิการประกอบอาหารทีบริ การ
สะดวกรวดเร็ ว การใช้เครื องใช้ให้
เหมาะสมกับการเสิ ร์ฟ การจัด
จําหน่ายให้เหมาะสมกับเวลา และ
โอกาส สถานที เศรษฐกิจของ
ผูบ้ ริ โภค

4863209 อาหารจานด่ วน
Fast Food
3(2-2-5)
การประกอบอาหารทีบริ การสะดวก
รวดเร็ ว การใช้เครื องใช้ให้
เหมาะสมกับเวลา โอกาส สถานที
และผูบ้ ริ โภค การคิดต้นทุนและ
กําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิ

4813301 ขนมไทย
Thai Desserts
2(1-2-3)
กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย
โดยใช้วธิ ี ต่างๆ เทคนิคการเตรี ยม
การปรุ ง ลักษณะทีดีของขนมไทย

4863210 ขนมไทย
Thai Desserts
3(2-2-5)
ความเป็ นมา ประเภท และกรรมวิธี
ในการประกอบขนมไทย โดยใช้วธิ ี
ต่างๆ เทคนิคการเตรี ยมและการปรุ ง
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การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่ อ และ ลักษณะทีดีของขนมไทย การบรรจุ
ฝึ กปฏิบตั ิ
หี บห่อ การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบตั ิ
4813302 ขนมอบ
Bakery
3(2-2-5)
คุณสมบัติของเครื องปรุ งและสาร
ปรุ งแต่งในขนมอบ การเลือกซื อ
วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ หลักทีใช้ในการทําขนม
อบไทยและต่างประเทศขันพืนฐาน
การเก็บอาหารทีทําเสร็ จแล้ว การ
บรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4863211 ขนมอบ
Bakery
3(2-2-5)
คุณสมบัติของวัตถุดิบและสารปรุ ง
แต่งในขนมอบ การเลือกซือ วิธีใช้
และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
หลักการผลิตขนมอบขันพืนฐาน
ตํารับขนมอบเพือสุ ขภาพ การบรรจุ
หี บห่อ การเก็บรักษา การคิดต้นทุน
และกําหนดราคาขายและฝึ กปฏิบตั ิ

4813304 เครืองดืม
Beverage
2(1-2-3)
ความสําคัญของเครื องดืม ประเภท
ของเครื องดืม เครื องมือเครื องใช้ใน
การผสมและการบริ การ การผสม
เครื องดืมชนิ ดทีมีแอลกอฮอล์และ
ไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื องดืม
ให้เหมาะสมกับรายการอาหาร
มารยาทในการบริ การของพนักงาน
บริ การเครื องดืม และฝึ กปฏิบตั ิ

4863212 เครืองดืม
Beverage
3(2-2-5)
ความสําคัญของเครื องดืม ประเภท
ของเครื องดืม เครื องมือเครื องใช้ใน
การผสมและการบริ การ การผสม
เครื องดืมชนิ ดทีมีแอลกอฮอล์และ
ไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื องดืม
ให้เหมาะสมกับรายการอาหาร
มารยาทในการบริ การของพนักงาน
บริ การเครื องดืม และฝึ กปฏิบตั ิ
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4814301 ไอศกรีม
Ice-cream
2(1-2-3)
ศึกษาประเภทของไอศกรี ม
เครื องมือ เครื องใช้ เครื องปรุ ง
ส่ วนผสมและเทคนิคการทํา
ไอศกรี มชนิ ดต่างๆ การเก็บรักษา
การควบคุมคุณภาพของไอศกรี ม
การตกแต่ง และการให้บริ การด้วย
วิธีต่างๆ การคํานวณต้นทุน ราคา
ขาย การจัดจําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863213 ไอศกรีม
Ice-cream
3(2-2-5)
ประเภทของไอศกรี ม เครื องมือ
เครื องใช้ เครื องปรุ ง ส่ วนผสมและ
เทคนิคการทําไอศกรี มชนิ ดต่างๆ
การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ
ของไอศกรี ม การตกแต่ง และการ
ให้บริ การด้วยวิธีต่างๆ การคิด
ต้นทุนและกําหนดราคาขาย และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4814904 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาท
สั มผัส
Product Development
and Sensory Evaluation
3(2-2-5)
ความจําเป็ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ความสําคัญของผูบ้ ริ โภคที
มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักและวิธีในการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร พืนฐานของ
ประสาททังห้า วิธีการประเมิน
คุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4863302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาท
สั มผัส
Product Development
and Sensory
Evaluation 3(2-2-5)
ความหมายและความสําคัญของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร พืนฐาน
ของประสาทสัมผัสทังห้า การ
ประเมินคุณภาพอาหารโดยวิธีทาง
ประสาทสัมผัสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
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-ไม่ มี-

4814601 การบริการอาหารใน
สถาบัน
Institutional Food
Service
2(1-2-3)
ประวัติความเป็ นมาของการบริ การ
อาหารในสถานศึกษาและสถาบัน
อืน เป้ าหมายและประโยชน์ในการ
ดําเนินการ การเตรี ยมเครื องมือ
เครื องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร
การจัดเสิ ร์ฟทังในและนอกสถานที
ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือก
ซืออุปกรณ์ต่างๆ ในการบริ การ
อาหาร ชนิดของการบริ การอาหาร
แบบต่างๆ การจัดหน่วยงาน และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863402 การจัดการครัวและ
เครืองมือเครืองใช้ ใน
งานอาหาร
Kitchen and Food
Equipment
Management
3(2-2-5)
หลักการจัดครัวมาตรฐาน ชนิดของ
เครื องมือ เครื องใช้ในการประกอบ
อาหารและบริ การ การควบคุมการ
จัดซือ วิธีการใช้ การทําความ
สะอาด การเก็บ การบํารุ งรักษา
เครื องมือ เครื องใช้ และฝึ กปฏิบตั ิ
4863403 การบริการอาหารใน
สถาบัน
Institutional Food
Service
3(2-2-5)
ความเป็ นมาของการบริ การอาหาร
ในสถานศึกษาและสถาบันอืน
เป้ าหมายและประโยชน์ในการ
ดําเนินการ การเตรี ยมเครื องมือ
เครื องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร
การจัดเสิ ร์ฟทังในและนอกสถานที
ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือก
ซืออุปกรณ์ต่างๆ ในการบริ การ
อาหาร การบริ การอาหารรู ปแบบ
ต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)
4814602 การจัดเลียงอาหาร
Catering
3(2-2-5)
การวางแผนดําเนิ นงานการจัดเลียง
อาหารโอกาสต่างๆ การกําหนด
รายการอาหาร การจัดตกแต่งโต๊ะ
อาหารรู ปแบบต่างๆ การเลือก
ภาชนะและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
โต๊ะอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4863404 การจัดเลียงอาหาร
Catering
3(2-2-5)
การวางแผนดําเนิ นงานจัดเลียง
อาหารโอกาสต่างๆ การกําหนด
รายการอาหาร การจัดตกแต่งโต๊ะ
อาหารรู ปแบบต่างๆ การเลือก
ภาชนะและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
โต๊ะอาหาร การคิดต้นทุนและ
กําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิ

4813101 โภชนาการและการจัด
บริการอาหารสํ าหรับ
เด็กปฐมวัย
Nutrition and Feeding
Programs
2(1-2-3)
ความหมายและความสําคัญของ
โภชนาการทีมีต่อสุ ขภาพ อนามัย
และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
รวมทังเทคนิคการแก้ไขปั ญหาทาง
โภชนาการของเด็ก การเลือก การ
จัดและการประกอบอาหารให้มี
คุณค่าอาหารครบถ้วน การส่ งเสริ ม
สุ ขนิสัยในการรับประทานอาหาร
ของเด็ก หลักและวิธีการจัดอาหาร
กลางวันและอาหารว่างสําหรับเด็ก
ในโรงเรี ยนอนุบาล และศูนย์เด็ก
ทุกรู ปแบบ และฝึ กปฏิบตั ิ

4864107 โภชนาการและการจัด
บริการอาหารสํ าหรับเด็ก
ปฐมวัย
Nutrition and Feeding
Programs for Early
Childhood
3(2-2-5)
ความหมายและความสําคัญของ
โภชนาการทีมีต่อสุ ขภาพ อนามัย
และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
เทคนิคการแก้ไขปั ญหาทาง
โภชนาการของเด็ก การเลือก การ
จัดและการประกอบอาหารให้มี
คุณค่าอาหารครบถ้วน การส่ งเสริ ม
สุ ขนิสัยในการรับประทานอาหาร
ของเด็ก หลักและวิธีการจัดอาหาร
กลางวันและอาหารว่างสําหรับเด็ก
ปฐมวัย และฝึ กปฏิบตั ิ
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4814201 อาหารเพือการประกอบ
อาชี พ
Commercial Food
Preparations
3(2-2-5)
ความรู ้เกียวกับงานอุตสาหกรรม
บริ การอาหาร การประกอบอาหาร
เพือการค้า แนวโน้มของประเภท
อาหารทีเหมาะสมกับการค้า
ปั จจุบนั และในอนาคต ข้อควร
คํานึงถึง การเลือกซือและสํารอง
วัสดุ และเครื องปรุ ง ประเภทและ
รู ปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร
การคิดต้นทุนและกําหนดราคาขาย
ฝึ กปฏิบตั ิอาหารจํานวนมาก และ
กลวิธีในการทําอาหารเฉพาะอย่างที
ต้องการความชํานาญพิเศษ

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4864214 อาหารเพือการประกอบ
อาชี พ
Commercial Food
Preparations
3(2-2-5)
ความรู ้เกียวกับงานอุตสาหกรรม
บริ การอาหาร การประกอบอาหาร
เพือการค้า แนวโน้มของประเภท
อาหารทีเหมาะสมกับการค้าปั จจุบนั
และในอนาคต ข้อควรคํานึงถึง การ
เลือกซื อและสํารองวัสดุ และ
วัตถุดิบ ประเภทและรู ปแบบของ
ภาชนะบรรจุอาหาร เทคนิคการ
ทําอาหารเฉพาะอย่างทีต้องการ
ความชํานาญพิเศษ การคิดต้นทุน
และกําหนดราคาขาย และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4813202 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
2(1-2-3)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท
ของอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
วัตถุดิบทีใช้ในการประกอบอาหาร
มังสวิรัติและอาหารเจ การประกอบ
อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
ตลอดจนการจัดเสิ ร์ฟและวิธีการ
รับประทานอาหารตามข้อกําหนด
และฝึ กปฏิบตั ิ

4864215 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
3(2-2-5)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท
ของอาหารมังสวิรัติ ข้อกําหนด
วัตถุดิบทีใช้ในการประกอบอาหาร
มังสวิรัติ หลักการประกอบอาหาร
มังสวิรัติ และฝึ กปฏิบตั ิ
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4813701 การจัดการร้ านค้ าอาหาร
Institutional Food
Management
2(1-2-3)
หลักการและคุณลักษณะของ
ผูบ้ ริ หารด้านอาหารประเภทต่างๆ
การจัดแบ่งหน้ า ที ในการบริ ก าร
รู ป แบบของการให้ บ ริ ก าร
การทํา งานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การอาหาร
ตําแหน่งหน้าทีในการบริ การ
อาหาร การตลาด งบประมาณ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

-ไม่ มี-

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
4864405 การจัดการร้ านค้ าอาหาร
Institutional Food
Management
3(2-2-5)
หลักการและคุณลักษณะของ
ผูบ้ ริ หารด้านอาหารประเภทต่างๆ
การจัดแบ่งหน้ า ที ในการบริ ก าร
รู ป แบบของการให้ บ ริ ก าร
การทํา งานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การอาหาร
ตําแหน่งหน้าทีในการบริ การอาหาร
การตลาด งบประมาณ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
4864406 การบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหาร
Food Packaging
3(2-2-5)
ความเป็ นมา จุดประสงค์ ความหมาย
และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิด
ของวัสดุประเภทต่างๆ และ
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมี
ของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่างๆ เครื องมือและ
หลักการบรรจุหีบห่อทีเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากและการ
โฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ
และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทัง
กฎหมายทีเกียวกับภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ และ
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4813901 การส่ งเสริม
คหกรรมศาสตร์ ทาง
อาหารและโภชนาการ
Home Economics
Extension in Foods
and Nutrition
2(1-2-3)
วิธีการผลิตและการใช้สือประเภท
ต่างๆ การประชาสัมพันธ์รวมทัง
การจัดกิจกรรม เช่น การจัด
นิทรรศการ การสาธิ ตเพือเผยแพร่
ความรู ้ดา้ นคหกรรมศาสตร์ ทาง
อาหารและโภชนาการ

-ไม่ มี-

-ไม่ มี-

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
ฝึ กปฏิบตั ิ
4864407 การส่ งเสริม
คหกรรมศาสตร์ ทาง
อาหารและโภชนาการ
Home Economics
Extension in Foods
and Nutrition
3(2-2-5)
วิธีการผลิตและการใช้สือประเภท
ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ รวมทัง
การวางแผน การจัดโครงการและ
การจัดกิจกรรมเพือเผยแพร่ ความรู ้
ด้านคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและ
โภชนาการ
4864505 ภาษาอังกฤษสํ าหรับ
คหกรรมศาสตร์
English for
Home Economics
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพือการศึกษา การ
ปฏิบตั ิงาน และทักษะการสื อสารใน
งานคหกรรมศาสตร์
4893103 ศิลปะในงาน
คหกรรมศาสตร์
Home Economics Arts
2(1-2-3)
ทฤษฎีและหลักศิลปะในการ
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หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
ออกแบบงานคหกรรมศาสตร์ การ
นําเอาศิลปะในการออกแบบมาใช้
ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

4813303 การแต่ งหน้ าเค้ ก
Cake Decoration
2(1-2-3)
การออกแบบ การแต่งหน้าเค้กและ
ขนมอืนๆ เครื องใช้ วัสดุทีจะ
นํามาใช้แต่งให้สวยงาม เหมาะสม
กับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บ
รักษา การบรรจุหีบห่อ และฝึ ก
ปฏิบตั ิ

4893104 การแต่ งหน้ าเค้ ก
Cake Decoration
3(2-2-5)
การออกแบบ การแต่งหน้าเค้ก
วัสดุและเครื องใช้ทีจะนํามาใช้แต่ง
ให้สวยงาม เหมาะสมกับโอกาส
และสมัยนิยม การบรรจุหีบห่ อ
การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบตั ิ

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึ ก
ประสบการณ์ วชิ าชี พ

กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ

-ไม่ มี-

7000390 การเตรียมความ
พร้ อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education
Preparation
2(90)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที
เกียวข้อง ความรู ้พืนฐาน และ
เทคนิคในการสมัครงานอาชี พ
ความรู ้พืนฐานในการปฏิบตั ิงาน
การสื อสารและมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริ หาร
คุณภาพในสถานประกอบการ

เหตุผล

1. เป็ นรายวิชาใหม่
สําหรับนักศึกษาที
ลงทะเบียน
สหกิจศึกษา
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2549)

-ไม่ มี-

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ.2555)
เทคนิคการนําเสนอ การเขียน
รายงาน
7000490 สหกิจศึกษา
Field Experience in
Foods and Nutrition
6(640)
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงาน
ชัวคราว ตามโครงการทีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา
รายงาน และการนําเสนอ

เหตุผล
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รายชื อคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสู ตรและคําสั ง
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ภาคผนวก จ
ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและข้ อปรับปรุง
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ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒแิ ละข้ อปรับปรุง
การปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที 28 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (10-103)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายอภิวนั สมบูรณ์ดาํ รงกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
2. นายอนันต์ จันทรปาน
โรงแรมพาวิลเลียนสงขลา
3. ดร.ศิริพร เรี ยบร้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี
ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้ อปรับปรุง

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

เดิม
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ มีเจตคติทีดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีทกั ษะในการนําทรัพยากรและภูมิ
ปั ญญาท้องถินมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อครอบครัว สังคม
ตลอดจนการประกอบอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์
แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ทังในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน และเพือตอบสนองความ
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ข้ อปรับปรุง
ต้องการของท้องถิน
แก้ ไขเป็ น
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะ
ในการนําทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถินมา
ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี เพือประโยชน์สูงสุ ด
ต่อครอบครัว สังคม และการประกอบอาชีพใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิน รวมถึงมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เป็ น
บัณฑิตทีพึงประสงค์ของสังคม

1.2 วัตถุประสงค์
ให้ครอบคลุมเนือหาหลักสู ตรและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั

เดิม
1. เพือผลิตบัณฑิ ตทีมีความรู ้ความสามารถ
และมีทกั ษะในการประกอบอาชี พตลอดจนนํา
หลักการจัดการไประกอบอาชี พทังในหน่วยงาน
ของรัฐเอกชน และประกอบธุ รกิจคหกรรมศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีระบบ
ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถินเข้ากับ
เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถวิจยั และพัฒนางาน
ด้านคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
ได้
3. เพือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการประกอบอาชีพ และมีจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและสิ งแวดล้อม
ตลอดจนธํารงไว้ซึงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของ
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ไทย
แก้ ไขเป็ น
1. เพือผลิ ตบัณฑิ ตทีมีความรู ้ มีทกั ษะ
และประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ตลอดจนนํา
หลักการจัดการไปประกอบอาชี พทังใน
หน่ วยงานของรัฐ เอกชน และประกอบธุ รกิจ
คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีระบบ
ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถินเข้ากับ
เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถวิจยั และพัฒนางาน
คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการได้
3. เพือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ
และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว
สังคม และสิ งแวดล้อม ตลอดจนธํารงไว้ซึง
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย

หมวดที 3

ระบบการจั ดการศึ กษาดําเนิ นการและ
โครงสร้ างหลักสู ตร

ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและ
การประเมินผล
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
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ข้ อปรับปรุง

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
หมวดที 6 การพัฒนาอาจารย์
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
หมวดที 8 การประเมินและปรั บ ปรุ งการดําเนิ นการ
และหลักสู ตร
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
ภาคผนวก ข คําอธิบายรายวิชา
เสนอปรับชือวิชา จํานวนหน่วยกิต
เวลาเรี ยน และคําอธิ บายรายวิชา

เดิม
4811101 โภชนศาสตร์ มนุษย์
Human Nutrition
3(3-0-6)
ความหมาย ประวัติโภชนาการ ความสําคัญของ
โภชนาการต่อสุ ขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ ประเภท
ของสารอาหาร หน้าที ปริ มาณทีควรได้รับ ผลการ
ขาดสารอาหาร กลไกการย่อยการดูดซึ ม และ
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร วิธีการหาความ
ต้องการสารอาหารและพลังงานของร่ างกาย การ
ใช้ตารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆ ทาง
โภชนาการ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการวิจยั
ด้านโภชนาการ
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ข้ อปรับปรุง
ปรับปรุ ง
4861102 โภชนศาสตร์ มนุษย์
Human Nutrition
3(3-0-6)
กระบวนการได้รับสารอาหารของร่ างกาย การย่อย
การดูดซึ ม การขับถ่าย และเมตาบอลิซึมของ
สารอาหาร วิธีการหาความต้องการสารอาหารและ
พลังงานของร่ างกาย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์หา
ประเมินสารอาหารในอาหารทีบริ โภค และการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากผลการวิจยั ด้านโภชนาการทัง
ในและต่างประเทศ
เดิม
4811201 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparations
2(1-2-3)
เครื องมือ เครื องใช้ในการประกอบอาหาร
หลักการ วิธีการเลือกซื อ การประกอบอาหารหลัก
5 หมู่ ให้สมส่ วนเพือสุ ขภาพ มารยาทในการเสิ ร์ฟ
และรับประทานอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัด
ครัว สุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุ ง
4861201 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparations
2(1-2-3)
เครื องมือ เครื องใช้ เครื องปรุ ง วัตถุดิบ และ
เทคนิคในการประกอบอาหาร หลักการ วิธีการ
เลือกซื อ การประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ ให้
สมส่ วน การจัดครัว สุ ขอนามัยในการประกอบ
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อาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4812201 อาหารไทย
Thai Food
3(2-2-5)
ลักษณะและประเภทของอาหารไทย เครื องปรุ ง
เครื องเทศ สมุนไพรในอาหารไทย เทคนิคการ
ประกอบอาหารไทย การประยุกต์อาหารไทยเพือ
ชาวต่างชาติ การจัด การเสิ ร์ฟ การเก็บรักษา
การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4862202 อาหารไทย
Thai Cuisine
3(2-2-5)
ลักษณะและประเภทของอาหารไทย เครื องปรุ ง
เครื องเทศ สมุนไพรในอาหารไทย เทคนิคการ
ประกอบอาหารไทย การประยุกต์อาหารไทยเพือ
ชาวต่างชาติ การจัด การเสิ ร์ฟ การเก็บรักษา และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4812402 การแปรรู ปและถนอมอาหาร
Food Processing and Preservation
3(2-2-5)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการแปรรู ป
และถนอมอาหาร สาเหตุการเสื อมเสี ยของอาหาร
การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื องใช้
กระบวนการแปรรู ปและถนอมอาหาร ทีมีตาม
ฤดูกาลและท้องถิน การผลิตอาหารสําเร็ จรู ป การ
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ข้ อปรับปรุง
ใช้สารปรุ งแต่งอาหารชนิดต่างๆ การเก็บรักษา
อาหารทีแปรรู ปแล้ว การบรรจุหีบห่ อ และฝึ ก
ปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4862302 การแปรรู ปและถนอมอาหาร
Food Processing and Preservation
3(2-2-5)
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของการแปร
รู ปและถนอมอาหาร สาเหตุการเสื อมเสี ยของ
อาหาร การคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ อุปกรณ์
เครื องใช้ กระบวนการแปรรู ปและถนอมอาหาร
แบบต่างๆ การใช้วตั ถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ
การบรรจุหีบห่ อ และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813102 โภชนบําบัด
Diet Therapy
3(2-2-5)
ความมุ่งหมายของการให้อาหารเพือบําบัดโรค
ลักษณะและอาการของโรคทีบําบัดได้ดว้ ยอาหาร
ประเภทและลักษณะ การบริ การอาหาร
ในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลียน และ
อาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและจัดทํา รวมทัง
การเสิ ร์ฟอาหารสําหรับผูป้ ่ วย และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุ ง
4863105 อาหารบําบัดโรค
Dietetics
3(3-0-6)
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ความหมาย และความสําคัญของอาหารบําบัดโรค
การบริ การอาหารในโรงพยาบาล รายการอาหาร
แลกเปลียน และอาหารเฉพาะโรค การกําหนด
รายการอาหารเฉพาะโรค
เดิม
4814501 การสุ ขาภิบาลอาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
3(2-2-5)
หลักการสุ ขาภิบาลอาหารสุ ขลักษณะในการผลิต
อาหาร การเก็บรักษา การขนส่ งอาหารและขณะรอ
จําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในการผลิตอาหาร
หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสี ยที
เกิดขึนจากการประกอบอาหาร หลักการควบคุม
คุณภาพอาหารตังแต่การเตรี ยมวัตถุดิบ
การประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลาก
อาหาร กฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องกับสถาน
ประกอบอาหาร และมาตรฐานอาหาร
ปรับปรุง
4863303 การสุ ขาภิบาลอาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
3(2-2-5)
หลักการสุ ขาภิบาลอาหาร สุ ขลักษณะในการผลิต
อาหาร การเก็บรักษา การขนส่ งอาหารและขณะรอ
จําหน่าย สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลในการผลิตอาหาร
หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสี ยที
เกิดขึนจากการประกอบอาหาร หลักการควบคุม
คุณภาพอาหารตังแต่การเตรี ยมวัตถุดิบ กรรมวิธี
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ข้ อปรับปรุง
การผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร
กฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องกับสถาน
ประกอบอาหาร และมาตรฐานอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
Research in Home Economics
2(2-0-4)
หลักและวิธีการวิจยั ทางคหกรรมศาสตร์
การออกแบบวิจยั การเขียนโครงร่ างการวิจยั
การสร้างเครื องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลและสรุ ปผล
การเขียนรายงานการวิจยั และการนําเสนอ
ผลงานวิจยั
ปรับปรุง
4863501 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางคหกรรมศาสตร์
Research Methodology in Home
Economics 2(2-0-4)
หลักและแนวคิดในการวิจยั ทาง คหกรรมศาสตร์
เทคนิควิธีการวิจยั กระบวนการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่ างวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิจยั รู ปแบบต่างๆ การแปลผล และสรุ ปผล
การเขียนรายงานการวิจยั และการนําเสนอข้อมูล
งานวิจยั จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องทีมี
ความทันสมัย
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ข้ อปรับปรุง
เดิม
4813903 การค้ นคว้ าทดลองทางอาหารและ
โภชนาการ
Experimental Research in Foods and
Nutrition
2(1-2-3)
เทคนิ คเบืองต้นในการค้นคว้าทดลองอาหาร
การวางแผนการทดลอง วิธีการทดลอง การนํา
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาทดลองอาหารต่างๆ
เพือปรับปรุ งค้นคว้าหาตํารับใหม่ๆ และสร้าง
ตํารับมาตรฐาน หรื อศึกษาค้นคว้าทดลองงานด้าน
อาหารและโภชนาการ
ปรับปรุ ง
4863502 การค้ นคว้ าทดลองทางอาหารและ
โภชนาการ
Experimental Research in Foods and
Nutrition
3(2-2-5)
เทคนิ คเบืองต้นในการค้นคว้าทดลองอาหาร การ
วางแผนการทดลอง หลักการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส วิธีการทดลอง การนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ มาทดลองอาหาร เพือปรับปรุ งหรื อ
สร้างตํารับอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4831101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management
2(1-2-3)
ลักษณะของงานบ้านในอดีตและปั จจุบนั อิทธิ พล
ของการเปลียนแปลง การดําเนินชีวิตทีมีผลต่อ
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ข้ อปรับปรุง
ลักษณะงานบ้าน อิทธิ พลต่อค่านิยม ปรัชญาและ
เป้ าหมาย ซึ งมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรของ
ครอบครัว ทรัพยากรทีสําคัญในการบริ หารงาน
บ้านสอดคล้องกับการดําเนิ นชีวติ ปั จจุบนั กลวิธี
และเทคโนโลยีทีส่ งเสริ มการทํางานบ้านให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ การวางแผน การดําเนินงาน
การประเมินผลงานและฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4872101 การจัดการทรัพยากรครอบครั ว
Family Resource Management
2(1-2-3)
ความหมาย ประเภทของทรัพยากรครอบครัว
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรครอบครัว
ลักษณะของงานบ้าน อิทธิ พลของการเปลียนแปลง
การดําเนินชีวติ ทีมีผลต่อลักษณะงานบ้าน ค่านิยม
ปรัชญาและเป้ าหมายทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
ทรัพยากรของครอบครัว การจัดการทรัพยากร
ครอบครัวให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตใน
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทีส่ งเสริ มการทํางานบ้านให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
เดิม
4852101 การจัดดอกไม้
Flower Arrangement
2(1-2-3)
ความเป็ นมา คุณค่าของดอกไม้และใบตอง
หลักการเลือก การเตรี ยม การใช้และการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์งานดอกไม้
ใบตอง การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ และ
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ข้ อปรับปรุง
ฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4892101 การจัดดอกไม้ และงานใบตอง
Flower Arrangement and Banana
Leaf
2(1-2-3)
ความเป็ นมา คุณค่าของดอกไม้และใบตอง
รู ปแบบและการออกแบบการจัดดอกไม้แบบไทย
และสากล หลักการเลือก การเตรี ยม การใช้และ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้และ
งานใบตองในโอกาสต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
วิชาเนือหาเลือก
เดิม
4812102 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2-5)
ศึกษาภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติดตาม
และประเมินผลภาวะโภชนาการ การวางแผนงาน
โภชนาการในชุมชน รวมทังการให้ความรู ้ทาง
โภชนาการ ฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863104 โภชนศาสตร์ ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2-5)
ศึกษาภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติดตาม
และประเมินผลภาวะโภชนาการ การวางแผนงาน
โภชนาการ และการให้ความรู ้ทางโภชนาการ
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ข้ อปรับปรุง
ในชุมชน และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4812202 อาหารท้ องถิน
Local Food
3(2-2-5)
ประวัติความเป็ นมาของอาหารประจําท้องถินใน
แต่ละท้องถิน อาหารภาคต่างๆ อาหารประเพณี
และการปรับปรุ งอาหารท้องถินให้มีคุณค่าสู งขึน
และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863204 อาหารท้ องถิน
Local Cuisine
3(2-2-5)
ประวัติความเป็ นมาของอาหารในแต่ละท้องถิน
อาหารตามประเพณี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ท้องถิน และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813203 อาหารอิสลาม
Islam Food
2(1-2-3)
ลักษณะอาหารอิสลาม วัตถุดิบทีใช้ในการประกอบ
อาหาร ข้อปฏิบตั ิในการจัดประกอบอาหาร
กรรมวิธีในการปรุ งอาหาร หลักการพืนฐาน
ในการประกอบอาหารฮาลาล วัฒนธรรม
การรับประทานอาหาร อาหารในเดือนบวช และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
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ข้ อปรับปรุง
ปรับปรุง
4863205 อาหารสํ าหรับชาวมุสลิม
Food for Muslim
3(2-2-5)
ลักษณะอาหารสําหรับชาวมุสลิม วัตถุดิบทีใช้ใน
การประกอบอาหาร ข้อปฏิบตั ิในการจัดเตรี ยมและ
ประกอบอาหาร หลักการพืนฐานในการประกอบ
อาหารฮาลาล วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
อาหารในเดือนบวช และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813201 อาหารว่ าง
Snack
2(1-2-3)
ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของอาหารว่าง
เทคนิคในการประกอบอาหารว่าง การจัดและการ
เสิ ร์ฟอาหารว่างของคนไทยและนานาชาติ การคิด
ต้นทุนและกําหนดราคาขาย การจัดบรรจุหีบห่ อ
และการจัดจําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863208 อาหารว่ าง
Snack
3(2-2-5)
ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของอาหารว่าง
เทคนิคในการประกอบอาหารว่าง การจัดและการ
เสิ ร์ฟอาหารว่าง การคิดต้นทุนและกําหนดราคา
ขาย การบรรจุหีบห่อ และฝึ กปฏิบตั ิ
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ข้ อปรับปรุง
เดิม
4813206 อาหารจานด่ วน
Fast Food
2(1-2-3)
ปฏิบตั ิการประกอบอาหารทีบริ การสะดวกรวดเร็ ว
การใช้เครื องใช้ให้เหมาะสมกับการเสิ ร์ฟ การจัด
จําหน่ายให้เหมาะสมกับเวลา และโอกาส สถานที
เศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภค
ปรับปรุง
4863209 อาหารจานด่ วน
Fast Food
3(2-2-5)
การประกอบอาหารทีบริ การสะดวกรวดเร็ ว การ
ใช้เครื องใช้ให้เหมาะสมกับเวลา โอกาส สถานที
และผูบ้ ริ โภค การคิดต้นทุนและกําหนดราคาขาย
และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813301 ขนมไทย
Thai Desserts
2(1-2-3)
กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย โดยใช้วธิ ี ต่างๆ
เทคนิคการเตรี ยม การปรุ ง ลักษณะทีดีของ
ขนมไทยการเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863210 ขนมไทย
Thai Desserts
3(2-2-5)
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ข้ อปรับปรุง
ความเป็ นมา ประเภท และกรรมวิธีในการ
ประกอบขนมไทย โดยใช้วธิ ี ต่างๆ เทคนิค
การเตรี ยมและการปรุ ง ลักษณะทีดีของขนมไทย
การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813302 ขนมอบ
Bakery
3(2-2-5)
คุณสมบัติของเครื องปรุ งและสารปรุ งแต่ง
ในขนมอบ การเลือกซือ วิธีใช้และการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์ หลักทีใช้ในการทําขนมอบไทยและ
ต่างประเทศขันพืนฐาน การเก็บอาหารทีทําเสร็ จ
แล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863211 ขนมอบ
Bakery
3(2-2-5)
คุณสมบัติของวัตถุดิบและสารปรุ งแต่งในขนมอบ
การเลือกซือ วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
หลักการผลิตขนมอบขันพืนฐาน ตํารับขนมอบ
เพือสุ ขภาพ การบรรจุหีบห่ อ การเก็บรักษา
การคิดต้นทุน และกําหนดราคาขายและฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4814301 ไอศกรีม
Ice-cream
2(1-2-3)
ศึกษาประเภทของไอศกรี ม เครื องมือ เครื องใช้
เครื องปรุ ง ส่ วนผสมและเทคนิคการทําไอศกรี ม
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ข้ อปรับปรุง
ชนิ ดต่างๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของ
ไอศกรี ม การตกแต่ง และการให้บริ การด้วยวิธี
ต่างๆ การคํานวณต้นทุน ราคาขาย การจัด
จําหน่าย และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863213 ไอศกรีม
Ice-cream
3(2-2-5)
ประเภทของไอศกรี ม เครื องมือ เครื องใช้
เครื องปรุ ง ส่ วนผสมและเทคนิคการทําไอศกรี ม
ชนิ ดต่างๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของ
ไอศกรี ม การตกแต่ง และการให้บริ การด้วยวิธี
ต่างๆ การคิดต้นทุนและกําหนดราคาขาย และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4814601 การบริการอาหารในสถาบัน
Institutional Food Service
2(1-2-3)
ประวัติความเป็ นมาของการบริ การอาหารใน
สถานศึกษาและสถาบันอืน เป้ าหมายและ
ประโยชน์ในการดําเนินการ การเตรี ยมเครื องมือ
เครื องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร การจัดเสิ ร์ฟทัง
ในและนอกสถานที ตลอดจนการเก็บรักษา
การเลือกซืออุปกรณ์ต่างๆ ในการบริ การอาหาร
ชนิดของการบริ การอาหารแบบต่างๆ
การจัดหน่วยงาน และฝึ กปฏิบตั ิ
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ข้ อปรับปรุง
ปรับปรุง
4863403 การบริการอาหารในสถาบัน
Institutional Food Service
3(2-2-5)
ความเป็ นมาของการบริ การอาหารในสถานศึกษา
และสถาบันอืน เป้ าหมายและประโยชน์ใน
การดําเนิ นการ การเตรี ยมเครื องมือ เครื องใช้ให้
เหมาะสมกับอาหาร การจัดเสิ ร์ฟทังในและ
นอกสถานที ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกซือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการบริ การอาหาร การบริ การ
อาหารรู ปแบบต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4814602 การจัดเลียงอาหาร
Catering
3(2-2-5)
การวางแผนดําเนิ นงาน การจัดเลียงอาหารโอกาส
ต่างๆ การกําหนดรายการอาหาร การจัดตกแต่ง
โต๊ะอาหารรู ปแบบต่างๆ การเลือกภาชนะและ
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะอาหาร และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4863404 การจัดเลียงอาหาร
Catering
3(2-2-5)
การวางแผนดําเนิ นงานจัดเลียงอาหารโอกาส
ต่างๆ การกําหนดรายการอาหาร การจัดตกแต่ง
โต๊ะอาหารรู ปแบบต่างๆ การเลือกภาชนะและ
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะอาหาร การคิดต้นทุนและ
กําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิ
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ข้ อปรับปรุง
เดิม
4813101 โภชนาการและการจัดบริการอาหาร
สํ าหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Feeding Programs
2(1-2-3)
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการทีมีต่อ
สุ ขภาพ อนามัย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
รวมทังเทคนิคการแก้ไขปั ญหาทางโภชนาการของ
เด็ก การเลือก การจัดและการประกอบอาหารให้
มีคุณค่าอาหารครบถ้วน การส่ งเสริ มสุ ขนิสัยใน
การรับประทานอาหารของเด็ก หลักและวิธีการ
จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับเด็กใน
โรงเรี ยนอนุบาล และศูนย์เด็กทุกรู ปแบบ และ
ฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4864107 โภชนาการและการจัดบริการอาหาร
สํ าหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Feeding Programs
for Early Childhood
3(2-2-5)
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการทีมีต่อ
สุ ขภาพ อนามัย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
เทคนิคการแก้ไขปั ญหาทางโภชนาการของเด็ก
การเลือก การจัดและการประกอบอาหารให้มี
คุณค่าอาหารครบถ้วน การส่ งเสริ มสุ ขนิสัยในการ
รับประทานอาหารของเด็ก หลักและวิธีการจัด
อาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับเด็กปฐมวัย
และฝึ กปฏิบตั ิ
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ข้ อปรับปรุง
เดิม
4814201 อาหารเพือการประกอบอาชี พ
Commercial Food Preparations
3(2-2-5)
ความรู ้เกียวกับงานอุตสาหกรรมบริ การอาหาร
การประกอบอาหารเพือการค้า แนวโน้มของ
ประเภทอาหารทีเหมาะสมกับการค้าปั จจุบนั และ
ในอนาคต ข้อควรคํานึงถึง การเลือกซือและ
สํารองวัสดุ และเครื องปรุ ง ประเภทและรู ปแบบ
ของภาชนะบรรจุอาหาร การคิดต้นทุนและ
กําหนดราคาขาย ฝึ กปฏิบตั ิอาหารจํานวนมาก
และกลวิธีในการทําอาหารเฉพาะอย่างทีต้องการ
ความชํานาญพิเศษ
ปรับปรุง
4864214 อาหารเพือการประกอบอาชี พ
Commercial Food Preparations
3(2-2-5)
ความรู ้เกียวกับงานอุตสาหกรรมบริ การอาหาร
การประกอบอาหารเพือการค้า แนวโน้มของ
ประเภทอาหารทีเหมาะสมกับการค้าปั จจุบนั และ
ในอนาคต ข้อควรคํานึงถึง การเลือกซือและ
สํารองวัสดุ และวัตถุดิบ ประเภทและรู ปแบบของ
ภาชนะบรรจุอาหาร เทคนิคการทําอาหารเฉพาะ
อย่างทีต้องการความชํานาญพิเศษ การคิดต้นทุน
และกําหนดราคาขาย และฝึ กปฏิบตั ิ
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ข้ อปรับปรุง
เดิม
4813202 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
2(1-2-3)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอาหาร
มังสวิรัติและอาหารเจ วัตถุดิบทีใช้ใน
การประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
ารประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ตลอดจน
การจัดเสิ ร์ฟและวิธีการรับประทานอาหาร
ตามข้อกําหนด และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุ ง
4864215 อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Food
3(2-2-5)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอาหาร
มังสวิรัติ ข้อกําหนด วัตถุดิบทีใช้ในการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ หลักการประกอบอาหารมังสวิรัติ
และฝึ กปฏิบตั ิ
เดิม
4813901 การส่ งเสริมคหกรรมศาสตร์ ทางอาหาร
และโภชนาการ
Home Economics Extension in
Foods and Nutrition
2(1-2-3)
วิธีการผลิตและการใช้สือประเภทต่างๆ
การประชาสัมพันธ์รวมทังการจัดกิจกรรม เช่น
การจัดนิทรรศการ การสาธิ ตเพือเผยแพร่ ความรู ้
ด้านคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
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ข้ อปรับปรุง
ปรับปรุง
4864407 การส่ งเสริมคหกรรมศาสตร์ ทางอาหาร
และโภชนาการ
Home Economics Extension in
Foods and Nutrition
3(2-2-5)
วิธีการผลิตและการใช้สือประเภทต่างๆ
การประชาสัมพันธ์ รวมทังการวางแผน การจัด
โครงการและการจัดกิจกรรมเพือเผยแพร่ ความรู ้
ด้านคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ
เดิม
4813303 การแต่ งหน้ าเค้ ก
Cake Decoration
2(1-2-3)
การออกแบบ การแต่งหน้าเค้กและขนมอืนๆ
เครื องใช้ วัสดุทีจะนํามาใช้แต่งให้สวยงาม
เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา
การบรรจุหีบห่อ และฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุง
4893104 การแต่ งหน้ าเค้ ก
Cake Decoration
3(2-2-5)
การออกแบบ การแต่งหน้าเค้ก วัสดุและเครื องใช้
ทีจะนํามาใช้แต่งให้สวยงาม เหมาะสมกับโอกาส
และสมัยนิยม การบรรจุหีบห่ อ การเก็บรักษา และ
ฝึ กปฏิบตั ิ

