มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา คส 101 หลักคหกรรมศาสตร์
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส 101 หลักคหกรรมศาสตร์
2. จานวนหน่วยกิต
4(4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ปะเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.ชาติรส การะเวก
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.ชาติรส การะเวก
ผศ.ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ
อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง
ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์
อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ณ ห้ องบรรยาย 19-1413 และ 19-1514 ชั้น 14 และ ชั้น 15 อาคาร 19 มศว
ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้ าน ดังต่อไปนี้
- ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้ านความรู้
- ด้ านทักษะทางปัญญา
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
1.ความหมาย ปรัชญา ขอบเขตและแนวคิดสาคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์
2.นาแนวคิดที่ได้ จากการเรียนการสอนประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว และสังคม
3.มีแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และพัฒนา
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย ขอบเขต และแนวคิดที่สาคัญของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ พัฒนาการและ
สถานการณ์ปัจจุบันของวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ บทบาทของคหกรรม
ศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน วิชาชีพด้ านการจัดการทรัพยากร
ครอบครัวและชุมชน อาหารและโภชนาการ พัฒนาการครอบครัวและเด็ก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และศิลป
สัมพันธ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
4(4-0-8)
บรรยาย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน กรณีศึกษา
ภาคสนาม/การ
(ใส่ถ้ามี)
ฝึ กงาน

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
(ใส่ถ้ามี)

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

60

-

-

120

-

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ. 3

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
(ให้ นาแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบหลัก-รอง ในมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยให้ ใส่รายวิชาเดียวกันกับ มคอ.3 เพียงรายวิชาเดียว)
ตัวอย่าง
ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

รายวิชา

1 2 3 4 5 1 2 3 4

คส 101 หลัก
คหกรรมศาสตร์

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1

2

3

1

2

4

3

● ○○● ○○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
(ระบุจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่จี ะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธกี ารสื่อสารให้ นักศึกษาได้ ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้ า)
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.2 วิธกี ารสอน
ปลูกฝังเนื้อหาในมิติด้านความซื่อสัตย์สจุ ริต การเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การทาแบบฝึ กหัด
การศึกษานอกสถานที่
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ ในด้ านต่างๆคือ
-การทดสอบย่อย
-การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
-รายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธกี ารสอน
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ได้ แก่
-การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดวิเคราะห์ การประยุกต์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มโดยเป็ นงานที่ต้องทีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
การมอบหมายงานให้ สบื ค้ นข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเสนอข้ อมูล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการเขียนรายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
(ระบุหัวข้ อ/รายละเอียด สัปดาห์ท่สี อน จานวนชั่วโมงการสอน ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับจานวน
หน่วยกิต กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผ้ ูสอน ในแต่ละหัวข้ อ/รายละเอียดของ
รายวิชา)
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ

ปฐมนิเทศ แนะนารายวิชา
1.ปรัชญาความหมาย ความสาคัญ
และแนวคิดที่สาคัญของคหกรรม
(21 สค.58)
ศาสตร์
2.พัฒนาการและสถานการณ์
ปัจจุบนั ของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3.วิชาชีพคหรรมศาสตร์:
2
ความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
4.ขอบข่ายของวิชาคหกรรมศาสตร์
(28 สค.58)
5.จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์
6.องค์กรคหกรรมศาสตร์
3
7.สถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่
เปิ ดสอนทางคหกรรมศาสตร์
(4 กย.58)
1

4

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

4

บรรยาย
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

(มอบหมายงานให้
นิสติ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้ น
ข้ อมูลและส่งรายงาน)

4

บรรยาย

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

4

บรรยาย

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

(มอบหมายงานให้ นิสติ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้ นข้ อมูลและส่ง
รายงาน)

8.ศิลปะสัมพันธ์ (การประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ )1

4

บรรยาย และสาธิต

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

9..ศิลปะสัมพันธ์ (การประดิษฐ์

4

กิจกรรมกลุ่ม

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

10.พัฒนาการมนุษย์

4

บรรยาย

Power
point

ผศ.ดร.สิริมนต์

11.อาหารและโภชนาการ 1

4

บรรยาย

Power
point

ผศ.ดร.สิริมนต์

4

บรรยาย

Power
point

อ.ดร.พรเพ็ญ

(11 กย. 58)

5
(18 กย.58)
6

สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ )2

(25 กย.58)

7
(2 ตค.58)
8

12. อาหารและโภชนาการ 2
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(9 ตค.58)
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ

จานวน
ชั่วโมง

9

สอบกลางภาค

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

(16 ตค.58)
10

วันปิ ยมหาราช

(23 ตค.58)
11

13. วิทยาศาสตร์ส่งิ ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

4

บรรยาย

Power
point

อ.ดร.ศิรินันท์

14 สิ่งทอและการแต่งกาย

4

บรรยาย

Power
point

ผศ.ดร.วลัยกร

15. การพัฒนาที่อยู่อาศัย

4

บรรยาย และสาธิต

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

16. ศึกษาดูงาน

4

ศึกษาค้ นคว้ าและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

17. การสร้ างงานอาชีพ
คหกรรมศาสตร์

4

18..ทบทวนบทเรียน

4

(30 ตค.58)
12
(6 พย. 58)
13
(13 พย. 58)

14
(20 พย. 58)

15
(27 พย.58)

16

กิจกรรมกลุ่ม

อ.ดร.ชาติรส

(มอบหมายงานให้ นิสติ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้ นข้ อมูลและส่ง
รายงาน)

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

Power
point

อ.ดร.ชาติรส

(4 ธค.58)
17

สอบปลายภาค

อ.ดร.ชาติรส

(11 ธค. 58)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

ภาคบรรยาย

ความรู้
ทักษะทางปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะความสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่ม

ทักษะการใช้ เทคโนโลยี

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
คะแนนสอบบรรยายครั้งที่ 1 และ 2
70%
ทดสอบย่อย
5%
การเข้ าชั้นเรียน
5%
คะแนนการทางานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการแสดง
5%
ความคิดเห็น
คะแนนในการนาเสนอ
15%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A
= 80 คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9 คะแนน
B
= 70-74.9 คะแนน
C+ = 65-69.9 คะแนน
C
= 60-64.9 คะแนน
D+ = 55-59.9 คะแนน
D
= 50-54.9 คะแนน
F
= ต่ากว่า 50 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
(ระบุตาราและเอกสารหลักที่ใช้ ในการเรียนการสอน)
1.ประเชิญ ครูไพศาล. วิชาชีพคหกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ .
พิมพ์ครั้งที่ 1. 2537. กรุงเทพฯ. บริษัท รวมสาส์น (1977) จากัด.
2.เอกสารคาสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์. หน่วยที่ 1-7.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2533. สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
3.เอกสารคาสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์. หน่วยที่ 8-15.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2533. สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
4.ประหยัด สายวิเชียร. ความรู้เรื่องคหกรรมศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2530.
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5.ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ พาณิช ภักตร์เจริญ อรุณี ฮวบเจริญ และบุญลือ สายนาค. วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร์. กรุงเทพฯ. ห้ างหุ้นส่วนจากัดอักษรบัณฑิต.
6.วราภรณ์ ธาระวานิช. โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2529.
7.สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 เรื่อง คหกรรมศาสตร์กบั การสร้ างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 25-27 พฤศจิกายน 2548.
8. เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. พัฒนาการมนุษย์. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
9. Williams, Sue Rodwell. Basic Nutrition and Diet Therapy. St. Louis : Mosby, 1995.
10. Tull, Anita. Food and Nutrition. 2nd ed., Oxford : Oxford University Press, 1993.
11.วารสารต่างๆ เช่น วารสารคหเศรษฐศาสตร์, วารสารโภชนาการ, วารสารอาหาร ฯลฯ

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
(ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และแหล่งอ้ างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจาเป็ นต้ องศึกษาเพิ่มเติม)
-ไม่มี3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
(ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และแหล่งอ้ างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจาเป็ นต้ องศึกษาเพิ่มเติม)
-ไม่มี-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
 ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
 ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
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 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
 มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอน
และการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์
 แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5
 แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
 มีการทวนสอบจากคะแนนสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
 มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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