รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4503902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร
(Research Methods in Home Economics)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1. ผูชวยศาสตราจารยเอกพล ออนนอมพันธุ
e-mail: ekapon_onn@dusit.ac.th
โทรศัพท : 02-244-5622
หองพัก: ตึก 10 หอง 303
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิรมาลย บุญธรรม
e-mail: piramalaya@gmail.com
โทรศัพท : 02-244-5622
หองพัก: ตึก 10 หอง 302
3. อาจารยปวิตรา ภาสุรกุล
e-mail : tip9313@hotmail.com
โทรศัพท : 081-171-7240
หองพัก: ตึก 10 หอง 303
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(2)

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษารูและเขาใจหลักการและวิธีการทํางานวิจัยไดอยางถูกตอง
2. นักศึกษารูและเขาใจจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย
3. นักศึกษาสามารถคนควา วิเคราะห สังเคราะหวรรณกรรม และประมวลความรูนํามาเรียบเรียง
เนื้อหาไดอยางเปนระบบ และมีการอางอิงตามหลักวิชาการ
4. นั กศึ กษาสามารถออกแบบระเบีย บวิจั ย กําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนิน การวิจัย รวมถึงการ
พัฒนาและทดสอบเครื่องมือวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย
5. นักศึกษาสามารถเรียบเรียงผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมตามลักษณะของขอมูล และหลักวิชาการ
6. นั กศึ กษาสามารถจัดทํ ารายงานฉบั บสมบู รณ ที่มีความถูกตอง ตามมาตรฐานของสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัย
7. นักศึกษาสามารถนําความรู และความเขาใจเกี่ยวกับดานคหกรรมศาสตรมาประยุกตใชในงานวิจัย
8. นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการคนควา และพัฒนางาน
ดานคหกรรมศาสตร
9. นักศึกษาสามารถทํางานอยางเปนระบบ และมีทัศนคติที่ดีตอการคนควา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา
และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
2. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานการวิจัย นําความรู ความเขาใจ
และความสามารถในเรื่องของการดําเนินการวิจัย และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการคนควางานวิจัยและงานสรางสรรค สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานคหกรรม
ศาสตร การเขียนเคาโครงงานวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
สรุปและอภิปายผลการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย
Study of develop and create research skills. Students learn proper research methods
and techniques that include searching for information on home economics, proposal writing,
research planning, collection data, analyzing data and report writing.

(3)

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

30 ชัว่ โมง ตอ
ภาคการศึกษา

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง ตอ
สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนไดตลอดเวลาทางอีเมล และสามารถติดตอผูสอนเปนรายบุคคล หรือทํา
การนัดหมายลวงหนาไดที่เบอรโทรศัพท
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
4) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลลเทศะ
1.2 วิธีการสอนการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการบริการ สามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม
1) มี องคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อยางกวางขวาง เปนระบบ เป น
สากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
2) มีความรูที่เกิดจาดการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนาองคความรูใหม มีความรู
ความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพคหกร
รมศาสตร
2.2 วิธกี ารสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
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1) การให ภ าพรวมของความรู ก อ นเข าสู บ ทเรีย น การสรุป ย้ําความรูใหม ห ลั งบทเรีย น พรอ มกั บ
เชื่ อมโยงความรูใหม กับ ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่ งไปสู อีกวิช าหนึ่ งในระดั บ ที่ สูงขึ้ น การ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียน แบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอ
รายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนต องมี ทักษะในการคิ ดวิ เคราะห อย างเป นระบบ เพื่ อความสามารถในการแกไขป ญหาต างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะหอ ยางเป น ระบบ สามารถประมวลผลขอมู ล และคน หา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห อ ย า งเป น ระบบ สามารถประมวลผลข อมู ล และค น หา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหม ไดดวยตนเองเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
3.2 วิธกี ารสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
2) การสอนแบบผูเ รียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาทีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาเทคนิควิจัย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิ บัติตนตามบทบาทและ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม
3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะของผูนํากลุม และ
สมาชิกที่ดีไดอยาเหมาะสม
4.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแตละคนในการ
เรียนรูรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีความสามารถในการเลือก และประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิ ตศาสตรและสถิติ ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จํ าเป น ในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถเลือกและใชรูปแบบการํานเสอนที่เหมาะสม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งเพื่อการสืบคน
และติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธกี ารสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการรวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดย
ผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และตองมีการนําเสนอดวยวาจา ทั้ง
แบบปากเปลและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด ว ยภาษาเขีย นจากรายงานแต ล ะบุ คคลหรื อ รายงานกลุ มในส ว นที่
นักศึกษารับผิดชอบ
2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอในการสัมมนา นิทรรศการงานวิจัยตอผู
เยี่ยมชมดวยวาจา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนํ า วิ ช า แนะนํ า อาจารย
4
ผู ส อ น ลั ก ษ ณ ะ ร า ย วิ ช า
จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิ ช า ลั ก ษณ ะการเรี ย น
วัดผลและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
วัตถุประสงคและจุดมุงหมายของ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ประเมินผล
- แนะนําหนังสือ และ website
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- แนะนําวิธีการสืบคนและแหลง

(6)
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

ประเภทงานวิจัย จริยธรรมใน
การทําวิจัย

4

3

ความสําคัญของปญหา

4

4

การตรวจเอกสาร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
สืบคนขอมูล
- ใหนักศึกษาสืบคนงานวิจัย และ
อภิปรายจากงานวิจยั ตางๆ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- ใหนักศึกษาสืบคนงานวิจัย และ
อภิปรายจากงานวิจยั ตางๆ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน

ผูสอน

ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
และเอกสารประกอบการสอน
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

5

การเขียนเคาโครงงานวิจัย

4

- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
และเอกสารประกอบการสอน
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

6

การวางแผนการวิจยั
การวิเคราะหขอมูล

4

7

การสรางเครื่องมือ
การรวบรวมขอมูล

4

8

การวิเคราะหขอมูล

4

9

การใชคอมพิวเตอรในงานวิจัย
การคํานวณคาทางสถิติ

4

10

การอภิปรายผลการวิจัย

4

- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน

ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และ Microsoft exel และเอกสาร
ประกอบการสอน

ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
และเอกสารประกอบการสอน
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ความคิดเห็น

(7)
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
และสื่อที่ใช
11 รการายงานการวิ จั ย การ
4
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
จัดทํารูปปเลม
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
12 ขั้ น ตอน และประเภทการ
4
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
เผยแพรงานวิจัย
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
13 วิธีการเขียนบทความ และการ
4
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
ทําโปสเตอรนําเสนองานวิจัย
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
14 วิธีการนําเสนอหัวของานวิจัย
4
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
15 วิธีการนําเสนอหัวของานวิจัย
4
- บรรยายเนื้อหาโดยใช PowerPoint
(ตอ) และนําเสนองานวิจยั
และเอกสารประกอบการสอน
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น
16
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู

รายละเอียด

คุณธรรม
จริยธรรม

1) มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญได
2) การมีจติ สํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1) ความสามารถในการศึ ก ษา
ค น คว า และพั ฒ นาความรู ข อง
ตนเองได และสามารถบูรณาการ
ความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได
2) ความสามารถในการนําความรู
และประสบการณ มาประยุกต ใช

ความรู

วิธีการประเมิน
1) อาจารย ประเมิน
โดยจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา
1) ประเมินจาก
ผลงานวิจัยระหวาง
ภาคเรียน
2) ประเมินจากการ
สอบขอเขียน

ผูสอน

ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
ผศ. เอกพล ออนนอมพันธุ
ผศ.ดร. พิรมาลย บุญธรรม
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

1-13

20%

16

20%

(8)
ผลการเรียนรู

รายละเอียด

ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพค
หกรรมศาสตรในการพัฒนาแกไข
ปญหาไดจริง
ทักษะทาง 1) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด
ปญญา
วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบ เพื่ อ
คนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของ
ป ญ หา และเสนอแนวทางการ
แกไขไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิ เค ร า ะ ห ป ร ะ เด็ น ป ญ ห า ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ สั ง คม ชุ ม ชน เพื่ อ
เสนอแนวทางแกไขได
4) สามารถประยุกตใชความรูและ
ทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณและตัวอยางที่
ทักษะ
1) สามารถแกไขปญหา หรือความ
ความสัมพันธ ขั ด แย ง ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ระหวาง
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
วิเคราะหเชิง อุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานได
ตัวเลข การ อยางมีประสิทธิภาพ
สื่อสารและ 2) สามารถสื่ อ สารแนะนํ า เสนอ
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
การใช
ด า นการพู ด การเขี ย นตลอดจน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือ
ในการนํ า เสนอผลงานได อ ย า ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3 ) ส า ม า ร ถ ใช เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารและ
การสืบคนไดอยางดี
4) สามารถใชขอมูลสถิติและ
ตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลได
อยางเหมาะสม

3. การประเมินผล

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1) ประเมินผลจาก
งานวิจัย
ประเมินรายงาน
ผลการวิจัยในรายวิชา
เทคนิควิจัย

15

1) สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน และจาทํางาน
กลุม

1-15

5%

2

20%

1) ประเมินจากการ
นําเสนองานวิจัย

สัดสวนของการ
ประเมินผล

30%

(9)

3.3 เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา 80 % (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตร
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ขอมูลจากเอกสารตําราวิชาการ งานวิจัย วารสาร จุลสาร และขอมูลจาก website
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่ จั ด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา ได จั ด กิ จ กรรมในการนํ าแนวคิ ด และ
ความเห็ น จากนั ก ศึ ก ษาโดยการสนทนากลุ ม ระหว า งผู ส อนและผู เรี ย น และให นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น
ประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การยกตัวอยาง และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา โดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ไดแก การสังเกตการณการสอนของผูสอนรวม ผล
คะแนนและผลการสอบของนั กศึ กษา รวมถึ งการทวนสอบผลประเมิ น การเรีย นรู โดยคณะกรรมการของ
หลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ไดแก การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายใน
หลักสูตรและกลุมวิชาที่เกี่ยวของ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

(10)

1) มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไดจากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติการ ขอสอบ รายงาน ผลงาน
และคะแนนพฤติกรรม
3) ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาที่เรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวน
สอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผูสอนผูรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธการสอนที่ใชจะมีการประชุมรวมกันเพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอผูบริหารหลักสูตรเพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาให
ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

