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รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4141602 การจัดตกแตงและปรับปรุงที่อยูอาศัย
Household Decoration and Improvement
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เปนรายวิชาในหมวดวิชากลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
1) ผศ.ดร.ศตรัตน ทิพยผอง
สถานที่ติดตออาจารย : หองพักอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาคหกรรมศาสตร อาคาร 1 ชั้น 8 โทร. 028901801- 1084 E-mail. armandrat@gmail.com
4.2 อาจารยผูสอนรายวิชา
1) ผศ.ดร.ศตรัตน ทิพยผอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปที่ 2
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 1 หอง 184
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
การเรียนรูที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความเขาใจความหมายและความสําคัญของบานและที่อยูอาศัยไดอยางถูกตอง
2. อธิบาย เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการจัดตกแตงและปรับปรุงที่อยูอาศัยไดอยางถูกตอง
3. สืบคน อธิบายรูปแบบ ประเภทของบานและที่อยูอาศัยในปจจุบันไดอยางถูกตอง
4 คนควา อธิบายรูปแบบ ประเภทของบานและที่อยูอาศัยในปจจุบันไดอยางถูกตอง
5. อธิบายองคประกอบศิลปที่นํามาใชในการตกแตงบานและที่อยูอาศัยได
6. อธิบายสวนประกอบของบาน วิธีการการปรับปรุงซอมแซมบานไดอยางถูกตอง
7. อธิบายและจัดทําผัง แบบบานตัวอยาง ไดอยางถูกตองสวยงาม
8. ประดิษฐวัสดุเหลือใชมาเปนของที่นําไปจัดตกแตงและปรับปรุงที่อยูอาศัยได
9 นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในการฝกปฎิบัติปรับปรุงที่อยูอาศัยในชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมองเห็นความสําคัญในการการจัดตกแตงและปรับปรุงที่อยูอาศัย และมีการปรับเนื้อหาและตัวอยางใหทันสมัย
เหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของบานและที่อยูอาศัย ประเภทของที่อยูอาศัย
การเลือกที่อยูอาศัย องคประกอบศิลปกับการตกแตง การ
ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยและบริเวณที่อยูอ าศัยใหสวยงามและปลอดภัย ฝกปฏิบัติ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การ การศึกษาดวยตนเอง
ฝกงาน
บรรยาย 60 ชั่วโมง
สอนเสริมตาม
การศึกษาดวยตนเอง
ความตองการของนักศึกษาเฉพาะ
4 ชั่วโมง
ราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
รายบุคคล จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน สัปดาหละ 4 ชั่วโมง
โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน
3.1 วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น. หองพักอาจารยคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาคหกรรมศาสตรการจัดการ อาคาร 1 ชั้น 8
3.2 E-mail. armandrat@gmail.com หรือโทร.คุยไดทุกเวลาอาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ
รายกลุมตามความตองการ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยแกตนเอง มีความมานะอุตสาหะในการฝกฝนตนเอง ในการปฏิบัติใหสําเร็จตามเกณฑ
ดังนี้
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
 1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
 1 การบรรยายเนื้อหาและยกตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน มี case study ใหทํา
 2. เปด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวของกับจริยธรรมทางวิชาชีพ
 3. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยนํากิจกรรมที่สอดคลองและสามารถสงเสริมหรือสรางจิตสํานึกดานจริยธรรม คุณธรรม
ใหกับนักศึกษาไดปฏิบัติ และมอบหมายงานใหสอดคลองเนื้อหาการเรียนการสอน
 4. การมอบหมายงานมี ทั้ ง งานเดี่ ย วและการทํ า งานเป น กลุ ม เพื่ อ ให แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบและรู จั ก การทํ า งานเป น ที ม
 5. การเรียนรูจากสถานการณจริง
 6 การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
 7 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
 8 การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เชน ชวยเหลืออาจารยยกสิ่งของ การรูจักรักษา การตรงตอเวลา ความสะอาด
ในหองเรียน การพูดจาในชั้นเรียน
 2. ประเมินจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกงานผูอื่น
 3. ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษาไดถูกตอง
 4. นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
 5. ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู
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2.1 ความรูทตี่ องไดรบั
 2.1 มีความรู/ความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชาดานคหกรรมศาสตรอยางกวางขวางและเปนระบบ
 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา อธิบาย สามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกปญหา
 2.3 สามารถวิเคราะหออกแบบ ดําเนินการ ปรับปรุง
 2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในสาขาคหกรรมศาสตร
2.5 รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู
2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.7 มีประสบการณในการพัฒนาหรือการประยุกต
2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไปประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ
2.2 วิธีสอน
 1. การทดสอบความรูกอนเรียน การนําเขาสูบทเรียน การสรุปเนนความรูใหมทายกิจกรรมการเรียนการสอน พรอมเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม
 2. การบูรณาการความรูจากรายวิชาที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกัน
 3. การใชเทคนิคการสอน/วิธีการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
การประเมินผลตามสภาพจริง
 4. การบรรยาย / อภิปรายยกตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน
 5. การเรียนดวยการคนควาดวยตนเอง เปด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน
 6 การเข า ร ว มกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข อ งทั้ งทางวิช าการและวิ ช าชี พ การเข า กลุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู การเสริ ม ทั ก ษะและการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
7. การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงาน สถานประกอบการ
8. การวิเคราะหกรณีศึกษา
6. การมอบหมายงาน
2.2 วิธีการประเมินผล
1. การประเมินระหวางภาคและปลายภาค โดยการสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ เชน แบบทดสอบ
2. การนําเสนองาน การทําแบบฝกหัด
3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาทีใ่ หไป
4. การทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
5. การทดสอบปฎิบัติ
6. การประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 3.2 สามารถสืบคน/ตีความ/ประเมินสารสนเทศจากแหลงตางๆ เพื่อแกไขปญหาตางๆ
 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห /สรุปประเด็นปญหา/ความตองการ จากขอมูลตางๆ
3.4 สามารถประยุกตความรู ทักษะในการแกไขไดอยางเหมาะสม โดยการนําความรูมาประยุกตใชในสถานการณจริง
3.2 วิธีการสอน
1.การตรวจผลงานการแกไขปญหา/กรณีศึกษาที่กําหนดให
2.การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห สังเคราะห การนําไปใช
3. ทําแบบฝกหัดในการวิเคราะหกรณีศึกษา
4. รายงานการศึกษา โครงงานกลุม ประเมินจากการทํางานที่มอบหมายนักศึกษารูจักการวิเคราะหและการจัดลําดับ การสอนโดย
ใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL) ระบบการวิเคราะหเหตุการณ
3.3 วิธีการประเมินผล
1.การตรวจผลงานการแกไขปญหา/กรณีศึกษาที่กําหนดให
2.การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห สังเคราะห การนําไปใช
3. ทําแบบฝกหัดในการวิเคราะหกรณีศึกษา
4. รายงานการศึกษา โครงงานกลุม ประเมินจากการทํางานที่มอบหมายนักศึกษารูจักการวิเคราะหและการจัดลําดับ ระบบการ
วิเคราะหเหตุการณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้งภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ
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 4.2 สามารถใหความชวยเหลือ/อํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ
 4.3 สามารถนําความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.4 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ในการกระทําของตนเอง/งานกลุม
 4.5 เปนผูมีความคิดริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว/สวนรวม
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง/ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
 1. ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ โดยแนะนํากฎกติกา มรรยาท บทบาทความรับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
 2. การมอบหมายงานใหทาํ เปนกลุม ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม ตําแหนงหนาที่ เพื่อใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึงใหรูจักสรางความสัมพันธระหวางบุคคลไดหลากหลายคน
 การยกตัวอยางกรณีศึกษา ผลกระทบทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
 1.การประเมินตนเองของนักศึกษาและสมาชิกภายในกลุม รวมทั้งสรุปผลการประเมิน
 2.การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน
 3. ประเมินจากผลสําเร็จการทํางานเปนกลุมของแตละกลุมและพฤติกรรมการสรางความสัมพันธในกลุม
 4. การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1 สามารถใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
 5.2 สามารถภ าษ าไท ยและภ าษ าต า งป ระเทศในการสื่ อ สาร ทั้ ง การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
 5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของสื่อ นําเสนอไดอยางเหมาะสม
 5.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณ มีการฝกทักษะ ผูสอนแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และแกไขใหถกู ตอง

พรอมใหคําแนะนําบรรยาย
2. มอบหมายใหทํารายงานที่ตองศึกษาคนควาและสืบคนขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห เรียบเรียง และนําเสนอรางานพรอมสื่อ
Powerpoint
3. การยกตัวอยางกรณีศึกษา เพื่อใหเขาใจการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
4. การกระตุนใหนกั ศึกษารูจักคิดวิเคราะหกบั เหตุการณ และสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง

5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการวิเคราะหตัวเลข การสืบคนขอมูล จากการนําเสนองาน การสื่อสารใหคนอื่นเขาใจ การ
เรียงลําดับการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีในการนําเสนองาน การนําเสนอสัมมนา ทีม่ อบหมายรายบุคคลเปนรายบุคคล
2 ประเมินจากการตอบคําถามการใชภาษาในการโตตอบคําถามในขณะที่สอน
3. ประเมินจากการใชภาษาเขียนตอบในการสอบขอเขียน ในการแกโจทยปญหา
4.ประเมินทักษะการสือ่ สารจากการเขียนรายงานอยางเปนทางการทั้งรายบุคคลและรายกลุม
5.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง - หมายถึง ไมกาํ หนดผลการเรียนรู
หมวดวิชา
รหัสและชื่อ
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1.1


1.2


1.3


1.4


2. ความรู

1.5


2.1


2.2


2.3


3. ทักษะทางปญญา

2.4


2.5


3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ความสําคัญของบานและที่อยูอาศัย ประเภทของที่อยูอ าศัย
การเลือกทีอ่ ยูอาศัย องคประกอบศิลปกับการตกแตง การ
ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยและบริเวณที่อยูอาศัยใหสวยงามและปลอดภัย ฝกปฏิบัติ
จํานวน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
1-2.
1.ความหมายและความสําคัญ
8
- ปฐมนิเทศ
ผศ.ดร.
1.1 ความหมายและความจําเปนในการ
- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคนขอมูล
ศตรัตน
ตกแตงบานและที่อยูอาศัย
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
1.2 ปจจัยที่กาํ หนดความตองการที่อยู
- ดู VDO บานเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน
อาศัยของครอบครัว
- ใบงาน เรื่อง Before-After
1.3 ความสําคัญของบานและที่อยูอาศัย
(ประเภทของที่อยูอาศัย)
- สอน/ทําแบบฝกหัดผาน E-learning
3.
2. ประเภทของที่อยูอ าศัย
4
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
ศตรัตน
- การสืบคน การแบงกลุม
- นําเสนองาน Before-After
(ประเภทของที่อยูอาศัย)
3. รูปแบบบานในปจจุบัน
4.
4
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
ศตรัตน
- การดูแบบบานตางๆ ดู VDO
สอน/ทําแบบฝกหัดผาน E-learning
5-6
4. องคประกอบศิลป
8
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
- ใบงาน เรื่องสมุดภาพ
ศตรัตน
(รูปแบบบานกับองคประกอบศิลป)
- ทบทวนสรุป สอน/ทําแบบฝกหัดผาน
E-learning
7.
สอบกลางภาค
4
-ขอสอบแบบปรนัยและอัตนัย
ผศ.ดร.
-นําเสนองานกลุม
ศตรัตน
(รูปแบบบานกับองคประกอบศิลป)
8-9
5.สวนประกอบของบาน
8
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
5.1 แบบบาน
- VDO การสรางบาน
ศตรัตน
5.2 สวนประกอบของบาน
- VDO สวนประกอบของบาน
-ใบงานการฝกปฏิบัติการเขียนผัง
หองตางๆภายในบาน
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน สอน/ทํา
แบบฝกหัดผาน E-learning
10-11
5.3 การปองกันอุบัติเหตุภายในบาน
8
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
- ความปลอดภัยของผูอยูอาศัย
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
ศตรัตน
- ตําแหนงในการเกิดอุบัติเหตุ
- ใบงานการออกแบบจําลอง
- การปองกันอุบัติเหตุภายในบาน
- สงงานการแบบจําลองหองตางๆ
- สอน/ทําแบบฝกหัดผาน E-learning
6.การตกแตงที่อยูอาศัย -การเลือกและ
12-13
8
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
VDO
การตกแต
ง
บ
า
นที
ร
่
กให
ส
วงาม
ศตรัตน
จัดเครื่องเรือน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- เครื่องประดับตกแตงบาน
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
- การออกแบบเรือนเครื่อง
- ปฎิบัติการประดิษฐของตกแตงบาน
- สอน/ทําแบบฝกหัดผาน E-learning
14-15
7. การปรับภูมิทัศนและการจัดสวนอยาง
4
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
ผศ.ดร.
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งาย

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู
2.1
2.2
1.1, 2.1,
3.1, 4.1, 5.1,6.1

1.1, 3.1, 3.3,3.4

2

- VDO การจัดสวนและปรับภูมิทัศน
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
- ปฎิบัติการปรับภูมิทัศนและปรับปรุง
และซอมแซมแบบ Brainbase learning
- สอน/ทําแบบฝกหัดผาน E-learning
ขอสอบแบบปรนัยและอัตนัย

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาหที่ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
กิจกรรมในบทเรียน
- ผลงานจากการฝกปฏิบัตกิ ารปรับปรุงภูมิทัศน
รวมกับบ.ซีเกต
- การเขียนผังบาน หองและการวางเครื่องเรือน
- การประดิษฐของตกแตงบาน
- สมุดภาพแบบบาน
- การทําโมเดลบานและหอง
การเขาชั้นเรียน/ แบบฝกหัดทายกิจกรรม

8
16
ตลอดภาคการศึกษา

ตลอดภาคการศึกษา

ศตรัตน

ผศ.ดร.
ศตรัตน
สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท. การสรางบานกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537. 164 หนา : ภาพประกอบ ; 21 ซม
ลอสม สถาปตานนท. การตกแตงภายใน [กรุงเทพฯ] : อารต แอนด อารคิเทคเจอร พับลิเคชั่นส, 2534. 79 หนา : ภาพประกอบ ; 27 ซม
วัฒนะ จูฑะวิภาต. ศิลปะการออกแบบตกแตงภายใน. 2548. วิทยพัฒน: กรุงเทพฯ.
สกนธ ภูงามดี. 2547. พื้นฐานการออกตกแตง. บุคพอยท: กรุงเทพฯ.
โสฬส ศรีสมนึก. 2551. Small & Chic homes เลม 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบานและสวน
แพรแกว แกวกา. 2548. Home Detail. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบานและสวน
2. หนังสือ เอกสารและขอมูลอางอิงทีส่ ําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน
- http://school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-333.html
- http://www.doae.go.th/ni/home/home7.htm
- http://www.openbase.in.th/node/10980
- http://www.human.cmu.ac.th/~hc/ebook/006103/lesson8/04.htm
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน สื่อการสอน
- การสอบถามระหวางผูเรียนและผูส อน
2. การประเมินการสอน
- การประเมินจากการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ระดับของผลงานที่ผานการฝกปฏิบัติ
3. การปรับปรุงการสอน
- อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การประชุมอาจารยภายในสาขาวิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษารวมกันเพื่อหาแนวทางการแกไข
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการแตงตั้งอาจารยภายในสาขาวิชาเปนกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยสุมตรวจขอสอบ รายงาน
และวิธกี ารใหคะแนนของอาจารยผูสอน
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับการประเมินผลรายวิชาโดยนักศึกษา
- ปรับปรุงกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะใหแกนักศึกษา

