มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส 361 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
HS 361 BUSINESS MANAGEMENT FOR HOME ECONOMICS
ตอนที่ B01
ระดับ ปริญญาตรี
คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและปรัชญา รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจทางคหกร
รมศาสตร์ ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบนั อาชีพอิสระ/ธุรกิจขนาดย่อมกับ
ธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกิจ หลักการจัดการธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ ฝึ กจัดทําโครงการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การจัดซื้อ การจัดเก็บ การบริหารการใช้ วัตถุดิบ การตลาด
การจัดจําหน่าย การตรวจสอบและการควบคุมธุรกิจ การวางแผนการจัดการธุรกิจ และการทําบัญชี และ
การประเมินผลโครงการ การจัดทําโครงการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ การสร้ างคุณภาพมาตรฐานธุรกิจ
ทางคหกรรมศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คหกรรมศาสตร์
2. จํ านวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริ ิมนต์ ชายเกตุ/ (วิทยากร) อ.เฉลิมเดช เอียดแก้ ว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
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ภาคทฤษฏี ณ ห้ อง 19-1413 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ธันวาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นิสติ มีความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
2.เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ด้านการจัดการการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ท่จี ะนํามาใช้ ในชีวติ ประจําวัน
3.เพื่อให้ นิสติ สามารถนําความรู้ด้านการจัดการการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์กบั
สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
4.เพื่อให้ นิสติ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ท้งั ในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดี
5.เพื่อให้ นิสติ สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการการธุรกิจคหกรรมศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ ปัญหาและการนําเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านการจัดการการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและปรัชญา รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์
ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน อาชีพอิสระ/ธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจ
ทางคหกรรมศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกิจ หลักการจัดการธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ ฝึ กจัดทําโครงการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การจัดซื้อ การจัดเก็บ การบริหารการใช้ วัตถุดิบ
การตลาดการจัดจําหน่าย การตรวจสอบและการควบคุมธุรกิจ การวางแผนการจัดการธุรกิจ และ
การทําบัญชี และการประเมินผลโครงการ การจัดทําโครงการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ การสร้ าง
คุณภาพมาตรฐานธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
2(2-0-4)

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

30

-

-

-

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คส 361

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสําหรับขอคําปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(2)มีความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.2 วิธกี ารสอน
สอดแทรกเนื้อหา และ ปลูกฝังในด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีความเคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อ่นื
1.3 วิธกี ารประเมินผล
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หน้า 3

มคอ. 3

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย งานที่ได้ รับมอบหมายและความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรอบรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับคหกรรม
ศาสตร์ในปัจจุบัน อาชีพอิสระ/ธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกิจ หลักการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ฝึ กจัดทําโครงการธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ การจัดซื้อ การจัดเก็บ การบริหารการใช้ วัตถุดบิ การตลาดการจัดจําหน่าย การตรวจสอบ
และการควบคุมธุรกิจ การวางแผนการจัดการธุรกิจ และการทําบัญชี และการประเมินผลโครงการ
การจัดทําโครงการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ การสร้ างคุณภาพมาตรฐานธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่จะนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน

2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การทําแบบฝึ กหัด การฝึ กปฏิบตั ิ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัย การทดสอบ
ย่อย การประเมินผลจากการฝึ กปฏิบัติ รายงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นําความรู้ด้านการจัดการการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม
3.2 วิธกี ารสอน
การนําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การฝึ กปฏิบัติการ การศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน การฝึ กปฏิบัติการ การประยุกต์ความรู้ท่มี ีใน
สถานการณ์ต่างๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการการธุรกิจคหกรรมศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ ปัญหาและการนําเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านการจัดการการ
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
4.2 วิธกี ารสอน

ฝึ กทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การมอบหมายงาน
ให้ สบื ค้ น และนําเสนอข้ อมูล การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ ในการสอบ การประเมินจากการ
นําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

1
15 ม.ค. 2559

2
22 ม.ค. 2559
3
29 ม.ค. 2559
4
5 ก.พ. 2559

หัวข้อ/รายละเอียด

ปฐมนิเทศ
- การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ระเบียบการปฏิบัติ
ในการเรียน
-แนะนํารายวิชา บทนํา
การบริหารและจัดการ
ธุรกิจ
รูปแบบและวิธกี าร
ดําเนินธุรกิจ
การวางแผนและจัดการ
การผลิต
การวางแผนและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

จํ านวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือ่ ที่ใช้

ผูส้ อน

บรรยาย

ผศ.สิริมนต์

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

2

2
2
2
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สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

5
12 ก.พ.
2559
6
19 กพ. 2559
7
26 ก.พ.
2559
8
4 มี.ค. 2559
9
11 มี.ค. 2559
10
18 มี.ค. 2559
11
25 มี.ค. 2559
12
1 เม.ย. 2559
13
8 เม.ย. 2559
14
15 เม.ย.
2559
15
22 เม.ย.
2559
16
29 เม.ย.
2559

หัวข้อ/รายละเอียด

การวางแผนและจัดการ
การตลาด

จํ านวน
ชัว่ โมง

2

กลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งที่
1

2

การนําเสนอแผนธุรกิจ
ส่วนที่ 1 ครั้งที่ 1
การวิเคราะห์กลยุทธ์
ทางธุรกิจ
การนําเสนอแผนธุรกิจ
ส่วนที่ 1 ครั้งที่ 2
กลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งที่
2

ผูส้ อน

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

2

การวางแผนและจัดการ
การเงินและการบัญชี
การวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์/
กฏหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ

สอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือ่ ที่ใช้

2

2
2
2
2
2

สอบกลางภาค

ผศ.สิริมนต์

บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย

อ.เฉลิมเดช

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม

อ.เฉลิมเดช

บรรยาย,ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

อ.เฉลิมเดช

2
หยุดวันสงกรานต์
การนําเสนอแผนธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1
การนําเสนอแผนธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 2

สรุปสิ่งที่ได้ เรียนมา
17
ทั้งหมด ถามตอบข้ อ
6 พ.ค. 2559 ซักถาม

2

2

2
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สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

18
13 พ.ค.
2559

หัวข้อ/รายละเอียด

จํ านวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือ่ ที่ใช้

ผูส้ อน

สอบปลายภาค

ผศ.สิริมนต์

2
สอบปลายภาค

แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ภาค
บรรยาย

ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาค

20%

ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบปลายภาค

40%

กิจกรรม
กลุ่ม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

คุณธรรม จริยธรรม ความ การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม
มีวินัย

10%

ทักษะความสัมพันธ์

30%

ทักษะทางปัญญา

คะแนนการทํางานกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมในการทํางาน รายงาน
แบบฝึ กหัด
ปฏิบัติการ

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A = 80คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9คะแนน
B = 70-74.9คะแนน
C+ = 65-69.9คะแนน
C = 60-64.9คะแนน
D+ = 55-59.9คะแนน
D = 50-54.9คะแนน
F = ตํ่ากว่า 50คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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1. ตําราและเอกสารหลัก
ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ. 2555. โครงสร้ างหลักของแผนธุรกิจ 2555. บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์
จํากัด. กรุงเทพฯ
ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.ฐิ ติรัตน์ มีมาก และ คมกฤช ปิ ติฤกษ์. 2552.
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ
Philip Kotler. 2003. Marketing Management. Pearson Education, lnc., Bangkok
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Website ข่าวสารทางด้ านการจัดการการธุรกิจ วารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการการธุรกิจ
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา
-ไม่ม-ี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยใช้ แบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค 003)
- ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยใช้ แบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค 004)
-ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยใช้ แบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
-ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
-ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
-การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกําหนดระบบและกลไก และวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
-คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
-ภาควิชาฯ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่
จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และหรือหน่วยงานภายนอก
-ภาควิชามีการนําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุง
วิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรม
ศาสตร์
-แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5 โดยในปี การศึกษา 2558 นี้ ได้ นาํ
ข้ อเสนอแนะจาก มคอ.5 ของปี การศึกษา 2557 มาใช้ คือ เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การฝึ กการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
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-แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
-มีการทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1.มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
2.ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนําผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอน
ในภาคการศึกษาต่อไป
3.มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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