รายละเอียดของรายวิ ชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัส 4502506 ศิลปะสร้างสรรค์กบั งานคหกรรมศาสตร์
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์
เปิ ดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ เบอร์โทรศัพท์ 0899269455
Email : paruenatsang@yahoo.com
เปิ ดการเรียนการสอนที่สพุ รรณบุรี
อาจารย์ อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 08 9905
7929
Email : uneconomic@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
สาหรับนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
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9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 เพื่อให้ผเู้ รียนอธิบายความสาคัญและองค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะได้
1.2 เพื่อให้ผเู้ รียนประยุกต์ใช้ศลิ ปะกับการออกแบบงานคหกรรมศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาความสาคัญ ของศิลปะ หลักการและแนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ การประยุกต์ใช้
ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์ ศิลปะงานใบตอง การจัดดอกไม้ การแกะ สลักผัก
และผลไม้
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

ปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่ม ี
30 ชม.
30 ชม.
75 ชม.
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต่อผูส้ อนเพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาทางวิชาการได้ตลอดเวลา โดย
ผ่าน Email และสามารถติดต่อผูส้ อนเป็ นรายบุคคลโดยการนัดหมายล่วงหน้ าได้ตามต้องการตาม
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ผูเ้ รียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
ดังนัน้ มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมต้องครอบคลุม
(1) มีวินัย มีความรับผิ ดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติ ที่ดีต่อวิ ชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ งาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีน้ าใจเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสมั มาคาราวะ รูจ้ กั กาลเทศะ
1.2 วิ ธีการสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
1.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2) การตรวจสอบการมีวนิ ัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลา และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผูเ้ รียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ดา้ นคหกรรมศาสตร์และการบริการ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนัน้ มาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุม
(1) มีองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง
เป็ นระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวติ อยูอ่ ย่างมีคุณค่า
(2) มีความรู้ที่เกิ ดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิ ชา คหก
รรมศาสตร์
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์ความรูใ้ นงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร์
2.2 วิ ธีการสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึกปฏิบตั กิ าร
2) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบตั ิ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนัน้ มาตรฐานทักษะทางปั ญญาต้องครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูลและค้นหา
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพ และในการดารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสมมีคณ
ุ ภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ
ได้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง และวิ ชาชีพ
3.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศกึ ษา หรือสถานการณ์ จาลอง
โดยใช้กรณีศกึ ษาหรือการกาหนดหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ไข
2) การสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มกี ารอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึน้
3.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลรายบุคคลและกลุ่มจากการฝึกปฏิบตั กิ าร ผลงานการแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ทต่ี อ้ งใช้ทกั ษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิ ดชอบ
(1) มีความสารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิ ชาชีพ
(2) มีความรับผิ ดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิ บตั ิ ตนตาม
บทบาท และหน้ าที่ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะของผูน้ ากลุ่ม และ
สมาชิกทีด่ ไี ด้อย่างเหมาะสม
4.2 วิ ธี การสอนที่ ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม พัน ธ์ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ
1) ใช้การสอนแบบกลุ่ม ร่วมมือ ซึ่ง ต้องแนะนากฎ กติก า มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในการเรียนรูร้ ่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ทีส่ ลับ หมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ งหน้ าทีใ่ น
กลุ่ม โดยกาหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิ ดชอบ
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1) ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
2) สังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและผลงานทีป่ รากฏในชัน้ เรียน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ทักษะในการสือ่ สาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ มาตรฐานทักษะ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พ้นื ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถใช้ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่จาเป็ นในการ
ประกอบวิ ชาชีพ ทัง้ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้ อหาได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถเลือกและใช้รปู แบบการนาเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทัง้ เพื่อการ
สืบค้น และติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับวิชาชีพ
5.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานทีต่ ้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็ นภาษาเขียน และทีต่ อ้ งมีการนาเสนอด้วย
วาจาทัง้ แบบปากเปล่าและใช้สอ่ ื ประกอบการนาเสนอ
2) มอบหมายงานทีต่ อ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน และการตอบ
คาถาม
3) ประเมินจากการใช้สอ่ ื สารสนเทศในการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานว กิ จกรรมการเรียนการ
น
สอน สื่อที่ใช้
ชัวโมง
่

ผู้สอน

5

มคอ. 3
1

-ชีแ้ จงคาอธิบายรายวิชารายละเอียดเนื้อหา
การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลรายวิชาศิลปะสร้างสรรค์กบั
งานคหกรรมศาสตร์
-แนะนากิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมายงาน

4

อาจารย์บรรยาย
มอบหมายงานตลอดภาค
เรียน
นักศึกษาซักถาม
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน

2

-ทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนในเรื่อง
ความสาคัญ ความหมาย ประเภทของศิลปะ
สร้างสรรค์
-อธิบายและศึกษาความสาคัญของศิลปะ
สร้างสรรค์และนาเสนอหน้าห้องเรียน

4

อาจารย์ บรรยาย และ
อ.อัครพล
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
นักศึกษานาเสนองาน
และส่งรายงานทีน่ าเสนอ
เรื่อง ความสาคัญ
ความหมาย ประเภทของ
ศิลปะสร้างสรรค์ อธิบาย
และศึกษาความสาคัญของ
ศิลปะสร้างสรรค์

3

-อธิบายและศึกษาเนื้อหาของความสาคัญ
ความหมาย ประเภท หลักศิลปะ และ
องค์ประกอบของศิลปะ ในลักษณะต่างๆ

4

อาจารย์ นาเสนอประเด็นที่ อ.อัครพล
เกีย่ วกับหลักศิลปะใน
ลักษณะต่างๆองค์ประกอบ
ของงานศิลปะ

4

-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะเพื่อ 4
การสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์ ด้าน
อาหาร

5

-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้านอาหาร

6

-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะเพื่อ 4
การสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์ ด้าน
บ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยการ ศิลปะการประดิษฐ์
โคมไฟ

อาจารย์ บรรยาย สาธิต
อ.อัครพล
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
อาจารย์ บรรยาย สาธิต
อ.อัครพล
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
อาจารย์ บรรยาย สาธิต
อ.อัครพล
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน นักศึกษา

4

อ.อัครพล

6

มคอ. 3
7

8

9

10

11

12

13

14

-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะเพื่อ
การสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์ ด้าน
บ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยการ ศิลปะการประดิษฐ์
โคมไฟ
-ศึก ษาเรียนรู้ป ฏิบ ัติ ก ารประยุก ต์ ใ ช้ศ ิล ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้ า น เสื้ อ ผ้ า แ ล ะ สิ่ ง ท อ ศิ ล ป ะ ก า ร พั บ
ผ้า เช็ ด หน้ า รู ป แบบต่ า งๆแล้ว น ามาใส่ ใ น
ภาชนะเป็ นของทีร่ ะลึก
-ศึก ษาเรียนรู้ป ฏิบ ัติก ารประยุก ต์ ใ ช้ศ ิล ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้ า น เสื้ อ ผ้ า แ ล ะ สิ่ ง ท อ ศิ ล ป ะ ก า ร พั บ
ผ้า เช็ ด หน้ า รู ป แบบต่ า งๆแล้ว น ามาใส่ ใ น
ภาชนะเป็ นของทีร่ ะลึก
-ศึก ษาเรียนรู้ป ฏิบ ัติ ก ารประยุก ต์ ใ ช้ศ ิล ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้ า น ก ารอบ รม เลี้ ย งดู แ ล ะพั ฒ น าก าร
ครอบครัวการ ศิลปะการประของเล่นเด็กช่วง
วัยต่างๆ (โมบาย)
-ศึก ษาเรียนรู้ป ฏิบ ัติก ารประยุก ต์ ใ ช้ศ ิล ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้ า น ก ารอบ รม เลี้ ย งดู แ ล ะพั ฒ น าก าร
ครอบครัวการ ศิลปะการประของเล่นเด็กช่วง
วัยต่างๆ (โมบาย)
-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้านศิลปประดิษฐ์ ปฏิบตั งิ านศิลปะการม้วน
กระดาษ
-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะ
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้านศิลปประดิษฐ์ ปฏิบตั งิ านศิลปะการม้วน
กระดาษ
-ศึกษาเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้ศลิ ปะ

4

4

4

นาเสนอชิน้ งาน
อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน

อ.อัครพล

อ.อัครพล

อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน

อ.อัครพล

4 อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน

อ.อัครพล

4

อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน

อ.อัครพล

4

อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
อาจารย์ บรรยาย สาธิต
นักศึกษาซักถาม ปฏิบตั ิ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
อาจารย์ บรรยาย

อ.อัครพล

4

4

อ.อัครพล

อ.อัครพล
7

มคอ. 3
เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์
ด้านศิลปประดิษฐ์ ปฏิบตั งิ านศิลปะการม้วน
กระดาษ
15

-ปฏิบตั กิ ารการสร้างสรรค์งานทางคหกรรม
ศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ศลิ ปะการ
ออกแบบ

4

นักศึกษานาเสนองาน
ออกแบบ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
อาจารย์ บรรยาย
นักศึกษานาเสนองาน
ออกแบบ
อาจารย์และนักศึกษา
อภิปรายร่วมกัน

อ.อัครพล

สอบปลายภาค
5.2แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
รายละเอียด
เรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การ
ประเมิ น ประเมิ นผล
10%
คุณธรรม 1) มี ว ินั ย ตรงต่ อ เวลา และมี ค วาม 1) อาจารย์ ประเมิน โดย 1-15
จากการสังเกตพฤติกรรม
จริ ยธรร รับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความตระหนักคุณค่าของคุณธรรม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง
ม
จริยธรรม และความซื่อสัตว์สจุ ริต
นักศึกษา
3) มีภ าวะความเป็ นผู้น าและผู้ ต าม
สามารถแก้ ไ ขข้อ ขัด แย้ง และล าดั บ
ความสาคัญได้
4) มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และสามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
5) มี จ รรยาบรรณ ทางวิช าการและ
วิชาชีพ
40%
ความรู้ 1) มี ค วามรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ 1) ประเมิ น จากผลงาน 2,3,4,
หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้ อ หา ระหว่างภาค การบ้ าน , 14,15
สาระสาคัญ ของสาขาวิช าสาระส าคัญ ผลงาน
ของรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับ คหกรรมศาสตร์ 2) ประเมิน จากการสอบ 16
10%
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า ข้อเขียน
และพัฒ นาความรู้ของตนเองได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
3) สามารถนาความรู้และประสบการณ์
8

มคอ. 3
ไปร่วมพัฒนาแก้ปัญ หาและน าความรู้
ทางคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ได้จริง
ทักษะ 1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 2) ประเมินจากการสอบ
อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นระบบ และมี
ทาง
ปัญญา ตรรกะ
2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละ
ทั ก ษ ะ ต ามก รอบ ท ฤ ษ ฏี แน วคิ ด
ประสบการณ์และตัวอย่างทีศ่ กึ ษามาทา
การแก้ไ ขปั ญ หาได้อย่างถูก ต้อง และ
เหมาะสม
ทักษะ 1) มีจ ิต สาธารณะ และรับ ผิด ชอบต่ อ 1) สังเกตพฤติกรรมใน
ชัน้ เรียน
ความสัม ตนเอง และสังคม
พันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และ
ความ
รับผิ ดชอ
บ
1) ป ระเมิ น ทั ก ษ ะการ
ทักษะ 1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ทีจ่ าเป็ นต่อการใช้งานอย่างมี สื่อ สารด้ ว ยภาษาเขีย น
การ
จากรายงานแต่ล ะบุค คล
วิ เคราะห์ ประสิทธิภาพ
2) สามารถสือ่ สาร และนาเสนอผลงาน หรือรายงานกลุ่ มในส่วน
เชิ ง
ตัวเลข ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ด้านการพูด ทีน่ ักศึกษารับผิดชอบ
การเขียนตลอดจนสามารถเลือกใช้สอ่ ื
2) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร
การ
สื่อสาร และเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้ นาเสนอรายงานหน้ าชัน้
เรียน
และการ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้
เทคโนโล เพื่อการสือ่ สารและการสืบค้นได้อย่างดี
ยี
สารสนเท
ศ

16

10%

1-15

10%

2,3

10%

4

10%

9

มคอ. 3
เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อัครพล ไวเชียงค้า และคณะ (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชาศิ ลปะศร้างสรรค์กบั งา
นคหกรรม ศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
มาโนช กงกะนันทน์. (2539) องค์ประกอบของศิ ลปะ. ไทยวัฒนาพานิช : กรุงเทพฯ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
นิตยสารเกีย่ วกับคหกรรมศาสตร์
นิตยสารเกีย่ วกับศิลปะ

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมใน
การปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ค้นคว้าศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
- หาข้อมูลในรายวิชาให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวัง
จากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก
- การทวนสอบจากการสอบถามความรูข้ องนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์
ตามข้อ 4
- หาวิทยากรหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพิม่
มากขึน้
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