รายละเอียดของรายวิชา

มคอ.3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4141101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร
(Fundamental of Home Econnomics)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศตรัตน ทิพยผอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
สป. 14-207 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงประวัติ ปรัชญา และความหมาย เนื้อหา ขอบขายของวิชาคหกรรมศาสตร ลักษณะของ
หมวดวิชาคหกรรมศาสตรในประเทศและตางประเทศ บทบาทของนักคหกรรมในการพัฒนาประเทศ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรและคหกรรมศาสตร
ศึกษา และนําไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความเปนมา ขอบขายและการจัดการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร สถานการณปจจุบัน พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก อาหารและโภชนาการ การจัดการบานเรือนและที่อยูอาศัย สิ่งทอและเครื่องนุงหม ศิลปะประดิษฐ จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และแนวโนมทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 64 ชั่วโมง
สอนเสริมตาม
การศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมงตอ
ความตองการของ
สัปดาห
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยแกตนเอง มีความมานะอุตสาหะในการฝกฝนตนเอง ในการปฏิบัติใหสําเร็จ
ตามเกณฑ ดังนี้
- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีน้ําใจตอเพื่อนในชั้นเรียน
- มีวินัยตอการเรียน ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
- เคารพในกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ในชั้นเรียน
- เสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปราย โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตาง ๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา โดยสอดแทรกใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัย การตรง
ตอเวลา การมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ตลอดจนการมีสัมมา คาราวะตออาจารย
- ฝกปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีภาวะการเปนผูนําและผูต ามไดอยาง
เหมาะสม พรอมทั้งเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับในชั้น
เรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน การแสดงออกในชั้น
เรียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ที่ทางคณะ/สาขาวิชาจัดขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีสัมมาคาราวะตออาจารย
- ประเมินผลการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดยนักศึกษาในชั้นเรียนคนอื่น ๆ เปนผูประเมิน
- ประเมินผลโดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสประเมินตนเอง
2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ประวัติ และความหมาย เนื้อหา ขอบขายของวิชาคหกรรมศาสตร ลักษณะของหมวดวิชาคหกรรมศาสตรใน
ประเทศและตางประเทศ ขอบขายและการจัดการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร สถานการณปจจุบัน พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก อาหารและโภชนาการ การจัดการบานเรือนและที่อยูอาศัย สิ่งทอและเครื่องนุงหม ศิลปะประดิษฐ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และแนวโนมทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร รวมถึงบทบาทของนักคหกรรมศาสตรในการพัฒนา
ประเทศ
2.2 วิธีสอน
- บรรยาย/อภิปราย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม ไดแก การสํารวจหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร ทั้ งในและต า งประเทศ การค น คว า ทางอิ น เตอร เน็ ต ตลอดจนการนํ าเสนอผลงานหน าชั้ น เรี ย นเพื่ อ เป น การ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรูตาง ๆ ระหวางผูเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานกับการใช E-learning
- เพิ่มการสอนนอกชั้นเรียน โดยการสํารวจและศึกษาอาชีพ ทางคหกรรมศาสตรที่นักศึกษาสนใจ
2.2 วิธีการประเมินผล
- การทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากขอมูลและความรูตาง ๆ ที่นักศึกษาไดคนควาเพิ่มเติม
- ประเมินผลจากการทํารายงานเปนรายบุคคล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- มีความสามารถในการคนควาขอมูล ทําความเขาใจและประเมินขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย และใช
ขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาหรืองานอื่นๆ ไดดวยตนเอง
- มีความสามารถในการบูรณาการความรูที่ไดรับ วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรคและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ
- มีความสามารถในการจัดการและควบคุมคุณภาพ
- มีทักษะสามารถปฏิบตั ิการตามบทปฏิบัติการที่ไดรับการฝกฝนจากเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝกให นักศึกษาตั้งคําถาม ตอบคําถามและการแสดงความคิด เห็ นตอปญ หา พรอมทั้ งฝกการกําหนดแนวทางการ
แกปญหาที่มีความนาเชื่อถือและมีความเปนไปไดตามหลักวิชาการ
- มอบหมายงานใหนักศึกษาวางแผนปฏิบัติงานของตนเองและของกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมิน จากพฤติก รรมการแกป ญ หา การตั้ งคําถามและตอบคํ าถาม การแสดงความคิ ดเห็ น ในชั้น เรีย นทั้ ง
รายบุคคลและรายกลุม
- การทดสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินการนําเสนอผลงาน และรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนตามกําหนดเวลา และมีน้ําใจ
ชวยเหลือเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อใหทํางานไดสาํ เร็จตามเปาหมาย
- สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะความเปนผูนําและผูต ามไดอยางเหมาะสม
- สามารถสื่อสารกับสมาชิกในกลุม อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุมได
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดมโี อกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
- มอบหมายการทํางานเปนกลุม โดยมีการปรับเปลี่ยนกลุมตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นได

- การฝกปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชาเพื่อใหนักศึกษารับผิดชอบงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนในกลุมดวยแบบฟอรมที่กําหนดให โดยมุงเนนทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและดานความรับผิดชอบ
- สังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบคนขอมูลและความรูที่ และสามารถเก็บรวบรวมขอมูล แปล
ความหมายของขอมูล รวมถึงการนําเสนอขอมูลอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
- สามารถใช Power point ในการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม ชัดเจน และเขาใจงาย
- สามารถเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ตลอดจนแหลงขอมูลสารสนเทศได
- สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลตางๆ ไดอยางเหมาะสม
- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเรียนในหองเรียนและผสมผสานกับการใช E-learning
5.2 วิธกี ารสอน
- การสอนโดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของที่ไดจากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต
- การสอนโดยใช Power point ที่ น า สนใจ ชั ด เจน รวมทั้ งการพู ด ที่ งา ยต อ การเข า ใจ และผสมผสานกั บ การใช Elearningเพื่อเปนตัวอยางใหกับนักศึกษา
- การแนะนําแหลงสืบคนขอมูลและเทคนิคที่ใชในการสืบคนขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล พรอมทั้งใหนักศึกษาไดนําเสนอขอมูลที่มีสื่อประกอบ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอผลงาน การใชสื่อ และการใชภาษาพูดจากการนําเสนอ
- ประเมินจากทักษะการใชภาษาเขียนจากรายงาน
- ประเมินจากขอมูลที่ไดจากการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําบทเรียน
ความหมาย ความสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร

2

ขอบขายและลักษณะวิชาในหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร

3

หลักสูตรคหกรรมศาสตรศึกษาของคหกรรม
ศาสตรในตางประเทศ

4-5

หลักสูตรคหกรรมศาสตรศึกษาของคหกรรม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
- ปฐมนิเทศ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- แนะนําวิธีการและแหลง
สืบคนขอมูล
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
3
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- แนะนําวิธีการและแหลง
สืบคนขอมูล
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
3 - บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
การคนควา
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
6
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม

ผูสอน
ผศ.ดร.ศตรัตน

ผศ.ดร.ศตรัตน

ผศ.ดร.ศตรัตน
ผศ.ดร.ศตรัตน

6-7

8.
9.-10

ศาสตรในประเทศไทย
แนวทางการศึกษาตอ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
การจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาทางดาน
คหกรรมศาสตร พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
อาหารและโภชนาการ การจัดการบานเรือนและที่
อยูอาศัย สิ่งทอและเครื่องนุงหม ศิลปะประดิษฐ
และสถานการณปจจุบัน
สอบกลางภาค
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

6

1
6

11.-12 แนวโนมทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร

6

12-13

6

14-15
16

บทบาทของนักคหกรรมศาสตรในการพัฒนา
ประเทศ
การประชาสัมพันธหลักสูตรและงานอาชีพ
ทางดานคหกรรมศาสตร
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
เรียนรู
2.1
สอบกลางภาค
2.2
สอบปลายภาค
1.1, 2.1,
รายงาน
3.1, 4.1,
รายงานการคนควาหลักสูตร คหกรรมศาสตรใน
5.1, 6.1
ประเทศไทย
ผลงานจากการฝกปฏิบัตกิ ารประชาสัมพันธงาน
คหกรรมศาสตร
1.1, 3.1,
การเขาชั้นเรียน
3.3, 3.4

6
2

การคนควา
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม ผศ.ดร.ศตรัตน
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน

สอบปรนัยและอัตนัย
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
-บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
- ปฏิบัติการ/รายงาน
- ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียน
สอบปรนัยและอัตนัย

ผศ.ดร.ศตรัตน
ผศ.ดร.ศตรัตน
ผศ.ดร.ศตรัตน
ผศ.ดร.ศตรัตน
ผศ.ดร.ศตรัตน
ผศ.ดร.ศตรัตน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

8
16
4-5
ตลอดภาค
การศึกษา

20 %
20 %
20 %
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ. 2540. เคมีอินทรี ย ์ : พื้นฐานสําหรับการเรี ยนรู ้สิ่งทอ. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ. 65 น.
มณฑา จันทร์ เกตุเลี้ยด. 2541. วิทยาศาสตร์สิ่งทอเบื้องต้น. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, กรุ งเทพฯ. 330 น.
อัจฉราพร ไศละสูต. 2539. ความรู ้เรื่ องผ้า. พิมพ์ครั้งที่ 10, สํานักพิมพ์สร้างสรรค์วชิ าการ, กรุ งเทพฯ.508 น.
อัจฉรา นวจินดา, 2544 เอกสารประกอบการสอนวิชา 006171 การจัดการทรัพยากรบ้านเรื อนและการบริ โภค.
เอกสารอัดสําเนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ทั้งเล่ ม)

อรวินท์ โทรกี, 2536. เครื่ องใช้ในบ้าน. กรุ งเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์. (ทั้งเล่ ม)
อรวินท์ โทรกี, 2537. กินให้เป็ น. กรุ งเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์. (ทั้งเล่ ม)
2. หนังสือ เอกสารและขอมูลอางอิงที่สําคัญ
1. Sigelman, C. K. 1999. Life-Span Human Development. 3rd Edition. Cole Publishing

Company. Pacific Grove. 678 p.
2. Knox D. and C. Schacht. 1999. Marriage and the Family. Wadsworth Publishing
Company. Belmont. 408 p.
3. Grosvenor, M. B. and L. A. Smolin. 2002. Nutrition: from Science to life. Fort Worth:
Harcourt Brace College Publisher. 725 p.
4. Tortora, P. G. and B. J. Collier. 1997. Understanding Textiles. 5th ed. Prentice – Hall,
Inc. Columbus, ohio. 530 p.
5. Whitney, E. N. et al. 2001. Nutrition for health and health care. Boston: Jones and
Bartlett Publishers. 730 p.
6. Zinn, M. B. and D. S. Eitzen. 1990. Diversity in Families. 2nded. Harper Collins,. Inc.
New York. 511 p.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา จะแจงในหองเรียน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชาเกีย่ วกับวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน สื่อการสอน
- การสอบถามระหวางผูเ รียนและผูส อน
2. การประเมินการสอน
- การประเมินจากการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ระดับของผลงานที่ผานการฝกปฏิบัติ
3. การปรับปรุงการสอน
- อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
- อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การประชุมอาจารยภายในสาขาวิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษารวมกันเพื่อหาแนวทางการแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการแตงตั้งอาจารยภายในสาขาวิชาเปนกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยสุม
ตรวจขอสอบ รายงาน และวิธีการใหคะแนนของอาจารยผูสอน
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับการประเมินผลรายวิชาโดยนักศึกษา
- ปรับปรุงกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะใหแกนักศึกษา

