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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา HEC ๓๔๐๑ รายวชิา ธุรกิจอาหารขนาดย่อม (Small Business in Food) 

สาขาวชิา คหกรรมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา    HEC ๓๔๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ธุรกิจอาหารขนาดย่อม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Small Business In Food 

๒. จำนวนหน่วยกติ   ๓ (๒-๒-๕)       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  (คหกรรมศาสตร์)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารยส์กุลตรา  ค้ำชู  
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน  อาจารยส์กุลตรา  ค้ำชู  

 
๕.  สถานที่ติดต่อ   อาคาร ๒๕  ตึกคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /  
                                            E – Mail sakuntra.ku@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที ่  ๒ /๒๕๖๔  
    รุน่ ๖๓ กลุม่เรียน : ๐๐๒   หอ้งเรียน ๒๖๕๐๒ พฤหสับดี ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
    รุ่น ๖๓ กลุม่เรียน : ๐๐๓   หอ้งเรียน ๒๓๓๒  พุธ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.             
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๖๕ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี)   ไม่ม ี
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้ม)ี   ไมม่ ี
๙. สถานที่เรียน                      อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์  ห้องเรียน : ๒๖/๒๖๕๐๒ 

                     อาคาร ๒๓ คณะวิทยาศาสตร ์ หอ้งเรียน : ๒๓/๒๓๓๒ 
                     อาคาร ๒๕ ตึกคหกรรมศาสตร ์ปฏิบัติการ 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ ๑๐ เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจการจัดตั้งธุรกิจอาหารขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์ โดยจะต้องศึกษาและ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์ด้านต่าง ๆได้ เพื่อที่จะสามารถทำการจัดการวางแผน การ
บันทึกข้อมูล การวเิคราะห์และควบคุมงบประมาณ กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสรมิการขาย ได้ ตลอดจนในการดำเนนิ
ธุรกิจจะต้องคำนึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดตั้ง
ธุรกิจขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์ โดยจะต้องศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดตั้งธุรกจิขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถทำการจัดการวางแผน การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ กลยุทธ์ทาง
การตลาดและการส่งเสริมการขาย ได้ ตลอดจนในการดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยึดหลัก
จรรยาบรรณในวิชาชีพต่อไปในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) การจัดตั้งธุรกิจอาหารขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์ กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
การควบคุมการจัดซื้อ การคำนวณต้นทุนจัดตั้งธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนการขาย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการบรหิารจัดการธุรกจิอาหาร ปฏิบัติการธุรกิจอาหารขนาดย่อม 
  (ภาษาอังกฤษ) Set up operation a for small and medium enterprises (SMEs) in food field. Marketing  strategy 
and sales promotion, Purchasing  Management, Cost calculation for business setting up, cost analysis per unit of goods 
sold, Using a computer program in food service management, Practical training for a small food business. 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย  ๒๘ ชั่วโมง ต่อ 
ภาคการศกึษา (๗×๔) 

- ฝึกทักษะปฏิบัต ิ

 ๓๒ ช่ัวโมง (๘×๔) 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง พักอาจารย์ ช้ัน ๒ อาคาร ๒๕ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข  ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  sakuntra๙๐@gmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
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 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) –ไม่มี- 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ 
 (๒)  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
   (๓)  มีภาวะความเปน็ผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และลำดับ
ความสำคัญ 
 (๔)  มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 (๕)  มีจติสาธารณะพรอ้มที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นเมื่อมโีอกาส 
๑.๒  วิธีการสอน 

 (๑)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผดิชอบและตัวอยา่งที่ขาดความรับผดิชอบต่อ 
สังคมและเพื่อนร่วมงาน  พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถาม หรอื ตอบคำถาม หรอื แสดงความคดิเห็น และ
ร่วมตกลงเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ของตนเองในระหว่างการเรยีนการสอน 

(๒)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวชิาชีพ 
(๓)  อธิบายความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพด้านงานบรกิาร 
(๔)  อาจารย์สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝงัใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั  โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียน
ให ้

ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(๕)  อาจารย์สอดแทรกและปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งทีด่ี ใหค้วามสำคัญตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพ การร่วม 

แสดงความคดิเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกยีรติซึ่งกันและกัน 
 
๑.๓  วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถงึการแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีนและในโอกาสต่าง ๆ 
(๒)  การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรยีน การตรงตอ่เวลา การปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการสง่งานที ่

ได้รับมอบหมาย 
(๓)  การเตรยีมพรอ้ม ความสนใจ ความกระตอืรือรน้ในการเรียนรู ้และผลงานทีน่ำเสนอ 
 

๒.  ความรู้ 
๒.๑  ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด้าน 

ธุรกิจขนาดย่อม 
 (๒)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาในหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หรอื 

ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวขอ้งกับคหกรรมศาสตร ์รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่
เหมาะสมตามสถานการณ์ปญัหาตา่ง ๆ 

 (๓)  สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ด้านธุรกิจอาหารกับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที ่
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เก่ียวข้องกับอาหารและโภชนาการและการบรกิารด้านอาหารสามารถติดตามความกา้วหน้าธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ 
รวมทั้งการนำไปประยุกตใ์ช้ 

 (๔)  สามารถพัฒนาความรู ้ทกัษะ ความชำนาญทางคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดา้นอาหารอย่างต่อเนือ่ง 
  ๒.๒  วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย  อภิปราย  ชมสื่อที่เกี่ยวข้อง 
(๒)  การทำงานกลุม่ การนำเสนอ  ระดมความคดิ การศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อภิปรายสรุปความรู้

ทีไ่ด้รับร่วมกัน 
๒.๓  วิธีการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิผลจาก ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ 
ทฤษฎีทางธุรกิจขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร ์

(๒)  การนำเสนอโครงงาน การโต้ตอบข้อมลูข่าวสารธุรกิจอาหาร 
๓.  ทักษะทางปัญญา 

๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินขอ้มลูต่าง ๆ เพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยการวเิคราะห์อยา่ง 

เป็นระบบ ในด้านธุรกิจอาหารได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

 (๒)  สามารถประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ด้านธุรกิจอาหาร และทักษะในการแก้ไขปัญหาในวชิาชีพได้อยา่งเป็น 
ระบบภายใต้สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 (๓)  สามารถใช้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจอาหาร การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรูจ้าก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

  
๓.๒  วิธีการสอน 

(๑)  สอนทฤษฎใีนรายละเอียดของรายวิชาธุรกิจอาหารขนาดยอ่ม 
(๒)  ปฏิบตัิการเขียนแผนธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอาหาร 
(๓)  มอบหมายให้นักศึกษาทำใบงาน เพือ่ใหน้ักศึกษาได้กลับไปทบทวนในสิง่ที่เรยีนแตล่ะสัปดาห์พรอ้มส่ง 

ตามเวลาที่กำหนด 
(๔)  มอบหมายให้นักศึกษาทำแผนธุรกิจเพื่อให้เกิดการฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเปน็ทีม คดิและ 

วิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกดิขึน้ได้ตามสถานการณ์ มองหาโอกาสทางธุรกจิ เข้าใจและนำเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน 
๓.๓  วิธีการประเมินผล 

(๑)  สอบทฤษฎี สอบปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบที่วัดหลักการและทฤษฎี ธุรกิจ 
ขนาดย่อม รวมถงึการวเิคราะห์การจัดทำแผนธุรกิจด้านอาหาร 

(๒)  ประเมนิผลจากการเขยีนแผนธุรกิจด้านอาหาร และการนำเสนอแผน 
(๓)  ประเมินผลจากมองหาโอกาสทางธุรกิจและมีความเปน็ไปได้ 
(๔) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถให้ความช่วยเหลอืและอำนวยความสะดวกแกก่ารแก้ปัญหาสถานการณต์่างๆ ในกลุม่ทั้งใน 

บทบาทของผู้นำ หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทมีทำงาน  
 (๒)  มีความรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๕ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตัิงานไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม  

๔.๒  วิธีการสอน 
(๑)  จัดกจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์  สังเคราะห์งานร่วมกนัผ่านกรณีศึกษา หรอืเนือ้หาจากสื่อที่เกี่ยวข้อง 
(๒)  การนำเสนอรายงาน รายงานกลุ่ม และรายบุคคล   

๔.๓  วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิตนเอง  และเพื่อน  ด้วยแบบฟอร์มแผนธุรกิจที่กำหนด 
(๒)  ประเมนิจากรายงานทีน่ำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓)  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
(๔)  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ พฤติกรรมการทำงานเป็นทมี 

๕.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถติ ิเพือ่การวเิคราะห์ ประมวลผล การแกป้ัญหา และ 

นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 (๒)  มีทักษะในการสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช ้

รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพและ 

เหมาะสมกับสถานการณ ์
 (๔)  สามารถใช้ความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพือ่การค้นควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๕.๒  วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานให้ผู้เรยีนคน้ควา้ด้วยตนเอง  และทำรายงาน  ใหก้ารค้นควา้และรวบรวมข้อมูลโดยการ 
สืบค้นจากฐานข้อมลูสารสนเทศแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ กรณีศึกษาแผนธุรกิจที่มีลักษณะและรูปแบบใกล้เคียงกัน จาก
ห้องสมุด รวมทั้งจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ โดยใช้วจิารณญาณในการเลือกแหลง่ข้อมลูสารสนเทศที่
ถูกต้อง นา่เชื่อถือ 

(๒)  นำความรูเ้บื้องต้นที่ได้จากบทเรยีนในวิชาต่าง ๆ จัดทำรายงาน (รูปเล่มตามแบบฟอร์มแผนธุรกิจ)และ 
งานนำเสนอ โดยใช้ทักษะความรูท้างดา้นการผลติสือ่ประกอบกับทักษะในดา้นการพดูนำเสนอแผน ให้มีความเช่ือมโยง เข้าใจ
ง่าย และมีความถูกต้องตามหลักการ พิจารณาเลอืกใช้สื่อและรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยอยา่ง
ถูกต้องและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม  

๕.๓  วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรอืรายงานกลุ่ม 
 (๒)  ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพดูจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีน และการตอบคำถาม 
(๓)  ประเมินจากการใช้สื่อสารสนเทศในการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

๖.  ด้านอื่นๆ 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ บทท่ี ๑ ธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

-สาเหตุของความน่าสนใจของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

-ความหมายและการแบ่งขนาดของ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

-ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

-การกำหนดขนาดของธุรกิจ 

-การวางแผนบูรณาการ 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google 

Meet / Google Classroom ให้บริการ

สำหรับทุกคน นักศกึษาสามารถ

ตดิตามงานต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- ชี้แจงรายละเอยีดของรายวชิา 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของ

รายวชิา เกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

-แจ้งกฎ กตกิา มารยาทในการเรียน

การสอน 

- แนะนำหนังสือ และ website 

https://sites.google.com/site/foodand

drinkyvc2016/thurkic-xahar-laea-

kheruxng-dum 

ชี้แจงกฏกติกามารยาทในการเรียนการ

สอน 

ระบุคำถามสำคญั (key question)ให้

นักศกึษาได้ศึกษาและค้นควา้ลว่งหน้า 

- แนะนำวธีิการสืบค้นและแหลง่

สบืค้นขอ้มูล ก่อนเรียนในแต่ละบท 

- มอบหมายงาน โดยให้ โครงงาน

ธุรกิจอาหารท่ีสนใจในอนาคต 

โดย ผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ชนิด 

มอบภาระงานรายบุคคล 

-บรรยาย  

อธิบายโดยใช ้power point 

-เอกสารประกอบการเรียน 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

๒ บทท่ี ๒ การเป็นผู้ประกอบการ 

-คุณสมบัตขิองผู้ประกอบการท่ีดี 

-ข้อดีและข้อจำกัดของการเป็นลูกจ้าง 

-ข้อดีและข้อจำกัดของการเป็น

ผู้ประกอบการ 

-การทดสอบความพร้อมในการเป็น

ผู้ประกอบการ 

-ความสำเร็จและความล้มเหลวของ 

SMEs 

-ปัญหาของ SMEs ไทย 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/ Google Classroom ให้บริการสำหรับ

ทุกคน นักศกึษาสามารถตดิตามงาน

ต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมา 

บรรยาย  

ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายโดยใช ้power point 

การนำไปประยุกต์ใช้   

เอกสารประกอบการเรียน 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๓ บทท่ี ๓ การเร่ิมตน้ธุรกิจขนาดย่อม 

-ขั้นตอนในการเร่ิมตน้ธุรกิจ 

-ขั้นตอนในการคน้หาข้อมูล 

-ขั้นตอนในการตัดสินใจ 

-ขั้นตอนในการปฏบัิตกิาร 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัดหมาย

เข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/ Google Classroom ให้บริการสำหรับ

ทุกคน นักศึกษาสามารถตดิตามงาน

ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-บรรยาย  

ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายโดยใช ้power point 

การนำไปประยุกต์ใช้  

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๔ บทท่ี ๔ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

-กิจการเจ้าของคนเดียว  

-ข้อดีและข้อเสียของกิจการเจ้าของคน

เดียว 

-การจัดตัง้กิจการเจ้าของคนเดยีว 

-ธุรกิจประเภทห้างหุน้ส่วน 

-ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจประเภทห้าง

หุ้นส่วน 

-ธุรกิจประเภทบริษัท 

-รูปแบบของบริษัทจำกัดและบริษัท

มหาชนจำกัด 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัดหมาย

เข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/ Google Classroom ให้บริการสำหรับ

ทุกคน นักศึกษาสามารถตดิตามงาน

ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-บรรยาย  

ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายโดยใช ้power point 

การนำไปประยุกต์ใช้  

อาจารย์สกุลตรา คำ้ชู 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

-รูปแบบการระดมทุน 

-ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจประเภท

บริษัท 

เอกสารประกอบการเรียน 

๕ บทท่ี ๕ การเลอืกวธีิการดำเนินธุรกิจ 

-สร้างธุรกิจใหม่ของเราเอง 

-เหตุผลท่ีสนับสนุนและไม่สนับสนุน       

-การสร้างธุรกิจใหม่เอง 

-การซือ้ธุรกิจแฟรนไชส ์

-เหตุผลท่ีสนับสนุนและไม่สนับสนุน

การซือ้ธุรกิจที่ดำเนนิการอยู่แล้ว 

-การซือ้ธุรกิจแฟรนไชส ์

-ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ 

-ประโยชน์ของธุรกิจแฟรนไชส์ 

-ข้อควรพจิารณาในการเลอืกแฟรน

ไชส์ 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัดหมาย

เข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/ Google Classroom ให้บริการสำหรับ

ทุกคน นักศึกษาสามารถตดิตามงาน

ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-บรรยาย  

ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายโดยใช ้power point 

เอกสารประกอบการเรียน 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๖ บทท่ี ๖ แผนธุรกิจ 

-ประโยชน์ของการจัดทำแผนธุรกิจ 

-การเขียนแผนธุรกิจ 

-องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

-ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ 

-สาเหตุของการไม่วางแผนกลยุทธ์ 

-กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

-กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

และการส่งเสริมการขาย 

-กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

-การโฆษณา 

-การประชาสัมพันธ์ 

-การขายโดยใช้พนักงานขาย 

-การส่งเสริมการขาย 

-การตลาดทางตรง 

-การตลาดเชงิกิจกรรม 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/ Google Classroom ให้บริการสำหรับ

ทุกคน นักศกึษาสามารถตดิตามงาน

ต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

-บรรยาย  

ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายโดยใช ้power point 

เอกสารประกอบการเรียน 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๗ บทท่ี ๗ การจัดตั้งธุรกิจอาหารขนาด

ย่อมทางคหกรรมศาสตร์  

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาธุรกิจขนาดย่อม  เพื่อนัดหมาย

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

-การค้นหาความได้เปรียบทางธุรกิจ 

-สถานการณ์การแข่งขัน 

-คู่แข่งขัน 

-การศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

-การแบ่งส่วนตลาด 

-การกำหนดตลาดเป้าหมาย 

-กำหนดตำแหนง่ผลิตภัณฑ์ 

-การประเมินศักยภาพทางการตลาด 

-การควบคุมการจัดซื้อ การคำนวณ

ตน้ทุนจัดตัง้ธุรกิจ 

-แนวคิดการควบคุมตน้ทุน 

-ยอดขาย 

-สัดส่วนของยอดขาย และต้นทุน 

-วธีิการคำนวณสัดส่วนของตน้ทุน 

-การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุน

การขาย 

-วธีิการคดิตน้ทุนของอาหารมาตรฐาน 

-วธีิการตัง้ราคาขาย 

เข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/ Google Classroom ให้บริการสำหรับ

ทุกคน นักศึกษาสามารถตดิตามงาน

ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-บรรยาย  

ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายโดยใช ้power point 

การนำไปประยุกต์ใช ้

เอกสารประกอบการเรียน 

๘ สอบกลางภาค   อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๙ นำเสนอข้อมูล ( แบบงานรายบุคคล) 

- การนำเสนอโครงงานธุรกิจอาหาร

ขนาดย่อมท่ีสนใจ 

๔ นักศกึษานำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

นำเสนอโดยใช ้power point 

ระดมสมองในหอ้งเรียน 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ ์

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๐ นำเสนอข้อมูล ( แบบงานรายบุคคล) 

- การนำเสนอโครงงานธุรกิจอาหาร

ขนาดย่อม 

๔ นักศกึษานำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

นำเสนอโดยใช ้power point 

ระดมสมองในหอ้งเรียน 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ์ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๑ นำเสนอข้อมูล ( แบบงานรายบุคคล) 

- ปฏบัิตกิารทดลองผลิตผลิตภณัฑ์

นำเสนอโครงงานธุรกิจอาหารขนาด

ย่อม 

๔ นักศกึษาปฏบัิตกิารทดลองผลิต

ผลิตภัณฑน์ำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

ระดมสมองในหอ้งเรียน 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ ์

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๒  นำเสนอข้อมูล ( แบบงานรายบุคคล) 

- ปฏิบัติการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์

โครงงานธุรกิจอาหารขนาดย่อม 

๔ นักศกึษาปฏบัิตกิารทดลองผลิต

ผลิตภัณฑน์ำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

ระดมสมองในหอ้งเรียน 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

 อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ ์

๑๓ นำเสนอข้อมูล ( แบบงานรายบุคคล) 

- ปฏบัิติการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์การ

โครงงานธุรกิจอาหารขนาดย่อม 

๔ นักศกึษาปฏบัิตกิารทดลองผลิต

ผลิตภัณฑน์ำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

ระดมสมองในหอ้งเรียน 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ์  

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๔ นำเสนอข้อมูล ( แบบงานรายบุคคล) 

- ปฏบัิติการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์การ

โครงงานธุรกิจอาหารขนาดย่อม  

๔ นักศกึษาปฏบัิตกิารทดลองผลิต

ผลิตภัณฑน์ำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

เพื่อนเสนอแนะ 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ ์

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๕ นำเสนอข้อมูล  (แบบงานรายบุคคล) 

- สรุปโครงงานธุรกิจอาหารท่ีสนใจใน

อนาคต (ส่งผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย 1 

ชิ้นงาน) (กลุ่ม 1) 

๔ นักศกึษานำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

นำเสนอโดยใช ้power point 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ ์

 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๖ นำเสนอข้อมูล (แบบงานรายบุคคล) 

- สรุปโครงงานธุรกิจอาหารท่ีสนใจใน

อนาคต (ส่งผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย 1 

ชิ้นงาน) (กลุ่ม 2) 

๔ นักศกึษานำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 

นำเสนอโดยใช ้power point 

อาจารย์เสนอแนะและวจิารณ ์

 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๗ สอบปลายภาค   อาจารย์สกุลตรา คำ้ชู 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้* วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้** สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

สอบ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 

ผลคะแนนการสอบ 

ส่งผลติภัณฑ์อาหารพร้อมจำหน่าย 1 ชิน้งาน 

 

๘ 

๑๖-๑๗ 

 

๒๐% 

๒๐% 

การเขา้ชั้นเรยีน การเขา้ชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาคการเรยีน ๑๐% 

การมีส่วนร่วม

อภิปราย แสดง

ความคดิเห็นใน

ช้ันเรยีน 

การแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

 

ตลอดภาคการเรยีน ๑๐% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

วิเคราะห์และการ

นำเสนอแนวคิด

โครงงาน

รายบุคคล 

การนำเสนอเนือ้หา/แนวคดิโครงงานการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร อภิปรายตรงประเด็นหน้าชัน้

เรียนรายบุคคล 

 

๙-๑๐ ๑๕% 

วิเคราะห์และการ

นำเสนอแผน

ธุรกิจต่อยอด

โครงการธุรกิจใน

อนาคต

รายบุคคล 

รูปเล่มการเขยีนแผนธุรกิจและเพื่อนำไปต่อ

ยอดธุรกจิทางคหกรรม อภิปรายตรงประเด็น

หน้าชัน้เรียนรายบคุคล  

๑๕-๑๖ ๒๕% 

* ระบุผลการเรียนรูห้ัวขอ้ยอ่ยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อของรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ของรายละเอยีดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรอืโครงงานหรอืการทดสอบ 

เกณฑ์การประเมินผล 

อักษร ผลการศึกษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม     ๑๐๐ - ๘๖ ๔.๐๐ 
A- ดีเยี่ยม ๘๒ - ๘๕ ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก ๗๘ - ๘๑ ๓.๕๐ 
B ดี ๗๔ - ๗๗ ๓.๐๐ 
B- ค่อนข้างดี ๗๐ - ๗๓ ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๖๖ - ๖๙ ๒.๕๐ 
C ปานกลาง ๖๒ - ๖๕ ๒.๐๐ 
C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๕๘ - ๖๑ ๑.๗๕ 
D+ ค่อนข้างอ่อน ๕๔ - ๕๗ ๑.๕๐ 
D อ่อน ๕๐ - ๕๓ ๑.๐๐ 
D- อ่อนมาก ๔๖ - ๔๙ ๐.๗๕ 
F ตก ๐ - ๔๕ ๐ 

หมายเหต ุ:  หากส่งงานไม่ครบก่อนสิน้ภาคการศึกษาพิจารณาการผลการเรยีนเป็น  I 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  สมคดิ  บางโม.๒๕๕๓.การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship คู่มือเรียนรูก้ารเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ,

สำนักพมิพ ์เอสเค บุ๊คส์. 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 ๑)  เอกสารการสอนชุดวิชา .๒๕๕๕.ประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจอาหาร Professional Experience in Food Business.

หน่วยที ่๑-๗ สาขาคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 ๒) เอกสารการสอนชุดวิชา .๒๕๔๐.การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์Business Management in Home Economics,  

หน่วยที ่๑-๗ สาขาคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

  

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - ประเมินจากการสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
    - ประเมินจากการสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 
    - แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

 - ประเมินผลจากการสอบกลางภาคเรยีนและผลงานปลายภาค 
    - ประเมินผลจากความสามารถในการรายงานที่นักศึกษาจัดทำเป็นรูปเล่มได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด 
    - ประเมินผลแนวคิดของโครงงานทีน่ำเสนอ ถงึข้อจำกัดและเหตุผลในการเลือกผลิตผลิตภัฑณ์ 
    - ประเมินจากความเข้าใจในข้อกำหนด และสามารถในการนำเสนอในรูปแบบการอธิบาย ลำดับการรายงาน การแต่ง
กายและบุคลิกภาพ 
๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 -ควรจะต้องให้นักศึกษามีแนวคดิที่มุ่งมั่นและมีความเช่ือมั่นในวิชาชีพที่ตนเองได้ศึกษาฝึกฝนและเกิดทักษะเรียนรู้ 
    -ควรจะต้องมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาออกไปมีกจิกรรมศึกษาตลาดทางคหกรรมศาสตร์ภายนอก โดยเฉพาะเปิดโอกาส
ให้ออกไปชมนิทรรศการสินคา้ใหม่ ๆ เพื่อให้เกดิความคดิสรา้งสรรผลงานใหม่ๆ 
    -ควรจะต้องมีสัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
    -ควรจะมีการวิจัยในและนอกชัน้เรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสำหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรอืสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 - การทดสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจ ารย์
ประจำหลักสูตร 
     - การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 - นักศึกษาควรต้องมีความรู้ ทักษะและความเข้าใจงานทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจทางคหกรรมได้เป็น
อย่างดี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๓ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

    - นักศึกษาควรต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบและองค์รวมด้านการ
บรหิารธุรกิจ 
    - นักศึกษาควรต้องคน้คว้าข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจทฤษฏีทางด้านการบรหิารจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์จะทำ
ให้สามารถทำการทดสอบย่อยได้ผลดี 
    - นักศึกษาที่สนใจกรณีศึกษาที่ตนศึกษาด้านธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถสวมบทบาท
ที่ตนสนใจได้เป็นอย่างดี และประเมินจากการรายงานที่นักศึกษาจัดทำเป็นรูปเล่มตามที่กำหนดและสามารถ วิเคราะห์การ
จัดตั้งธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ได้ดี 
    -ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรอืตามข้อเสนอและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
    -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน หรือมีวิทยากรที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรูน้ีก้ับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรอือุตสาหกรรมต่างๆ 
 

*********************** 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๔ 

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HEF ๓๔๐๑ 

ชื่อรายวิชา  

            ธุรกจิอาหารขนาดย่อม 

  Small Business in Food 

 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๕ 
รายวิชา ธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 

  


