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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4501111 หลักคหกรรมศาสตร์
Principles of Home Economics
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-สกุล:
อาจารย์ณัฐธิดา กิจเนตร
เบอร์โทรศัพท์:
089-087-7851
E-mail:
nattinatti19@gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ มุ่ งหมายให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ เข้า ใจ ในความส าคั ญ ของการศึ ก ษาความเป็ น มา ปรั ช ญา และ
ความหมายของคหรรมศาสตร์ ความสาคัญของคหกรรมศาสตร์ต่อชีวิต บทบาทของนักคหกรรมศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นนักคหกรรมศาสตร์ที่ดีได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับรูปแบบและกิจกรรมการสอนภาคทฤษฎีให้ความความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็นมา ปรัชญา และความหมายของคหรรมศาสตร์ ความสาคัญของคหกรรมศาสตร์ต่อชีวิต
บทบาทของนักคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม ขอบข่ายของวิชาชีพ
ด้านคหกรรมศาสตร์ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ
Study the history, philosophy and importance of home economics in daily life. It
includes the roles home economists in improving the quality of life of personal
communities and societies. The course goes over the broad scope of home economics,
which includes home economics organizations, and professional ethics
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

-

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล ตามความต้องการของนักศึกษา อย่างน้อย 5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบทางอีเมลล์ (nattinatti19@gmail.com) และเบอร์โทรศัพท์
(089-0877851)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนแต่งกายให้เป็น
ระเบียบตามแบบของมหาวิทยาลัย
3) อาจารย์ให้ความสาคัญต่อการมีระเบียบวินัย การเข้าสอนตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการ
สอน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
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2) ประเมินจากความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็น
สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
2.2 วิธีการสอน
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้นการเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การ
ฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียน แบบร่วมมือ
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน การนาเสนอรายงานหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ สามารถประมวลผลข้ อมูล และค้น หา
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และสามารถประยุกต์ ใช้ ค วามรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้อย่า ง
เหมาะสมมีคุณภาพ
3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิบั ติตนตามบทบาท
และหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นากลุ่มและ
สมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
2) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการนาเสนองานกลุ่มในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเพื่อการ
สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วย
วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การนาเสนอ
ผลงานต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล

จานวน
ชั่วโมง
3

บทนา

ศึกษาความเป็นมา ปรัชญา
และความหมายของคหรรม
ศาสตร์

2-4

บทนา

9

ศึกษาความเป็นมา ปรัชญา
ความหมายของคหรรมศาสตร์
และความสาคัญของ
คหกรรมศาสตร์ต่อชีวิต

5-6

บทบาทของนักคหกรรม
ศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง
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7-8

บทบาทของนักคหกรรม
ศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
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กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
2. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
3. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทางาน
4. การนาเสนอผลงาน
5. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทางาน
4. การนาเสนอผลงาน
5. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน

ผู้สอน
อ.ณัฐธิดา

อ.ณัฐธิดา

อ.ณัฐธิดา

อ.ณัฐธิดา
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9-10

บทบาทของนักคหกรรม
ศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสังคม

6

11-12

ขอบข่ายของวิชาชีพด้าน
คหกรรมศาสตร์

6

13-15

หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตลอดจน
จรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ
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16

สอบทฤษฎี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
รายละเอียด
คุณธรรม
จริยธรรม

1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทางาน
4. การนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
5. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
6. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทางาน
4. การนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
5. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
6. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช้ Power
point เป็นสื่อในการบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่เรียน

อ.ณัฐธิดา

อ.ณัฐธิดา

อ.ณัฐธิดา

อ.ณัฐธิดา

วิธีการประเมิน

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการเข้า
และมีความอดทน
เรียนตรงเวลา ส่ง
2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
งานตามกาหนด
แสดงออกซึ่งคุณธรรม
ระยะเวลาที่
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มอบหมาย การร่วม
3. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อม กิจกรรมและการ
ตน มีสัมมาคารวะ รู้จัก
สังเกตพฤติกรรม
กาลเทศะ
ระหว่างเรียน
2. ประเมินจากความ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10%

1-15

10%

ภาคเรียนที่ 1/2562 (มคอ 3 หลักคหกรรมศาสตร์)
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ความรู้

1. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณา
การของศาสตร์ต่างๆที่
เกีย่ วข้องกับสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
2. มีความสามารถในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการใน
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการและเทคนิคการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และต่อ
ยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
คหกรรมศาสตร์
ทักษะทาง
1. มีความสามารถในการบูรณา
ปัญญา
การองค์ความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการ
ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมมี
คุณภาพ
ทักษะ
1. มีทักษะในการบริหารการ
ความสัมพันธ์ จัดการ สามารถทางาน
ระหว่างบุคคล ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของ
และความ
ผู้นากลุ่มและสมาชิกที่ดีได้
รับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม
ทักษะการ
1. มีทักษะในการสื่อสาร
วิเคราะห์เชิง
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ตัวเลข การ
ภาษาต่างประเทศที่จาเป็นใน
สื่อสาร และ
การประกอบวิชาชีพ ทั้งใน
การใช้
การฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เทคโนโลยี
สรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่าง
สารสนเทศ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่
เหมาะสม

รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
1. ประเมินจากผลงาน
ระหว่างภาค เช่น
แบบฝึกหัด ใบงาน
การนาเสนอรายงาน
หน้าชั้น
2. ประเมินจากการ
สอบข้อเขียน

1-15

10%

16

10%

1. ประเมินจากผลงาน
การแก้ไขปัญหาที่
ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการ
สอบข้อเขียน

1-16

10%

16

10%

1. สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
นาเสนองานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
1. ประเมินทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงานแต่
ละบุคคลหรือ
รายงานกลุ่มในส่วน
ที่นักศึกษานั้น
รับผิดชอบ
2. ประเมินทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาพูด
จากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

1-15

10%

4-15

10%

4-15

10%

4-15

10%

ภาคเรียนที่ 1/2562 (มคอ 3 หลักคหกรรมศาสตร์)
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การนาเสนอผลงาน
ต่อผู้เยี่ยมชมด้วย
วาจา
การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกพล อ่อนน้อมพันธ์ และคณะ (2559) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรุงเทพฯ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กมลวรรณ ตั้งเจริญบารุงสุข และคณะ (2558) เอกสารประกอบการสอน การงานอาชีพทางคหกรรม
ศาสตร์. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ , กรุงเทพฯ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กุลขณิษณ์ ราแชนบุญยวัทน์ (2553) คหกรรมศาสตร์เพื่อชีวิต.ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา โดยมีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน(สนทนากลุ่ม)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน ดังนี้
1.ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1/2562 (มคอ 3 หลักคหกรรมศาสตร์)
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1. หาแนวทางปรับปรุงพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการตรวจรายงานของนักศึกษา ดังนี้
1.การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
2.ตรวจผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนมีการประชุมนาผลการประเมินในข้อ 4 มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอน ตามที่
ได้ผลการประเมิน และนามารวมพิจารณากลุ่มผู้สอนในหลักสูตรเพื่อนาข้อสรุปเสนอกรรมการหลักสูตรและ
คณะตามลาดับ

ภาคเรียนที่ 1/2562 (มคอ 3 หลักคหกรรมศาสตร์)

