มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา วิทยาศาสตร์สิง่ ทอเบื้ องต้น
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส231 วิทยาศาสตร์ส่งิ ทอเบื้องต้ น
HS231 INTRODUCTORY TEXTILE SCIENCE
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ศิรินันท์ แก่นทอง
อาจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์
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
ภาคทฤษฏี ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1502 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ข้ อ 2 มีระเบียบวินัย
2. ด้ านความรู้ ข้ อ 1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
รวมทั้งศาสตร์เฉพาะทางด้ านคหกรรมศาสตร์ คุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์ส่งิ ทอเครื่องนุ่งห่ม
3. ด้ านทักษะทางปัญญา ข้ อ 1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้ อ 1 มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับเพิ่มการเรียนการสอนที่ทา
ให้ ผ้ ูเรียนได้ สามารถพัฒนาตนเองนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ใน มคอ. 2)
และเพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้สาระสาคัญในคาอธิบายรายวิชาดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาสิ่งทอในประเทศไทยและโลก
2. ที่มา สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของเส้ นใย และการใช้ ประโยชน์ของเส้ นใยสิ่งทอ
3. ชนิดของเส้ นด้ ายและการใช้ ประโยชน์ของเส้ นด้ าย
4. โครงสร้ างผ้ าและการใช้ ประโยชน์ของผ้ า
5. การเตรียม การย้ อม การพิมพ์ และตกแต่งสาเร็จผ้ า
6. การดูแลรักษาสิ่งทอ
7. การทดสอบสิ่งทอ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ที่มา สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของเส้ นใยผ้ า โครงสร้ างผ้ า การตกแต่งสาเร็จ การดูแล
รักษา ประโยชน์ส่งิ ทอ มาตรฐาน ภาวะเศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ่งทอในประเทศไทย
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2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

30

30

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
คส231 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
● ○ ○

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
○

2
○

3
○

4
○

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยนิสติ สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัด
หมายโดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีระเบียบวินัย
1.2 วิธกี ารสอน
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกาหนดกฎระเบียบ การแต่งกาย การปฏิบัติตน ก่อนเรียน ขณะ
เรียน และหลังเลิกเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของชั้นเรียน ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของเส้ นใยผ้ า โครงสร้ างผ้ า การตกแต่ง
สาเร็จ การดูแลรักษา ประโยชน์ของสิ่งทอ มาตรฐานการทดสอบสิ่งทอ สภาวะเศรษฐกิจกับ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การ ทา
แบบฝึ กหัด
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัยทั้งการสอบ
ทฤษฎีและการสอบปฏิบัติ และจากการเขียนรายงานการปฏิบัติการทดลอง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธกี ารสอน
แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์แบบฝึ กหัด
ฝึ กให้ วิเคราะห์และแก้ โจทย์แบบฝึ กหัดและการทดลอง
โดยเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของโจทย์ปัญหาเพื่อให้ ฝึกวิเคราะห์และแก้ โจทย์ (ปรับตาม
มคอ.5 ภาคการศึกษา 1/2557)
3.3 วิธกี ารประเมินผล
สอบข้ อเขียน (กลางภาคและปลายภาค)
ประเมินจากการมีส่วนร่วมถาม-ตอบในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล โดยเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อเสริมสร้ างให้ นิสติ มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี (ปรับตามมคอ.5 ภาคการศึกษา 1/2557)
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์เนต มีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบ
การเขียน การบรรยาย ได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานที่ต้องสืบค้ นจากฐานข้ อมูลทางอินเตอร์เนตและให้ นาเสนองานที่ได้ จากการสืบค้ น
ให้ นาเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดการโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ความถูกต้ องและชัดเจนจากการนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นทางอินเตอร์เนตและจากการ
นาเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์และการจัดการโจทย์ปัญหา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสือ่ ทีใ่ ช้
บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4

หัวข้ อ: แนะนาโครงการ
เรียน ความสาคัญของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กาหนด
หัวข้ อการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง (ครั้งที่1 และ ครั้งที่
2)
ปฎิบตั กิ าร แนะนาข้ อ
ปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั กิ าร
การทาบันทึกข้ อมูลและ
รายงานการทดลอง
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: สมบัตเิ ส้ นใย
ความสาคัญของการศึกษา
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3

4

5

6

สมบัตขิ องเส้ นใย ลักษณะ
ภายนอกและโครงสร้ าง
โมเลกุลของเส้นใย
ปฏิบตั กิ าร การใช้ อปุ กรณ์
วิทยาศาสตร์พ้ นื ฐานใน
ห้ องปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: การแบ่งและตรวจ
จาแนกชนิดของเส้นใยสิง่
ทอ
ปฏิบตั กิ าร การตรวจจาแนก
เส้ นใยสิ่งทอโดยใช้ กล้ อง
จุลทรรศน์
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: สมบัตเิ ส้ นใย ทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
สมบัตอิ ่นื ๆ
ปฏิบตั กิ าร การตรวจจาแนก
ชนิดเส้นใยโดยวิธเี ผาไหม้
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: เส้ นใยเซลลูโลส
ธรรมชาติ สมบัติ และการ
ใช้ ประโยชน์
ปฏิบตั กิ าร การตรวจจาแนก
เส้ นใยโดยวิธที างเคมี
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: เส้ นใยโปรตีน
ธรรมชาติ เส้ นใยแร่ โลหะ
และยาง สมบัติ และการใช้
ประโยชน์
ปฏิบตั กิ าร การหาความชื้น
ของสิ่งทอ
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
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8
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ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: เส้ นใยประดิษฐ์จาก
วัตถุดบิ เซลลูโลสและ
โปรตีนธรรมชาติ สมบัติ
และการใช้ ประโยชน์
ปฏิบตั กิ าร การหา pH ของ
เส้ นใย
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ: เส้ นใยประดิษฐ์จาก
นา้ มันปิ โตรเลียม สมบัติ
และการใช้ ประโยชน์
กิจกรรม: บรรยาย การ
นาเสนอหัวข้ อการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตัวเองครั้งที่ 1
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
สอบกลางภาค
(วันสอบอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
หัวข้ อ :
ลักษณะ สมบัติ และการใช้
ประโยชน์ ของเส้ นด้ าย
ปฏิบตั กิ าร การหาเกลียว
เส้ นด้ าย
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. ศิรินนั ท์ แก่น
ทอง
หัวข้ อ :
ลักษณะ สมบัติ และการใช้
ประโยชน์ของผ้ า
ปฏิบตั กิ าร ฝึ กทาโครงสร้ าง
ผ้ าทอ, ผ้ าถัก
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. วลัยกร
นิตยพัฒน์
หัวข้ อ :
การเตรียมสิ่งทอ
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อ.ศิรินันท์ แก่นทอง
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สอบกลางภาค

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

บรรยาย
ปฏิบตั ิ

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

4
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ปฏิบตั ิ
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ปฏิบตั กิ าร การทาความ
การฟอกขาวสะอาดสิง่ ทอ
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. วลัยกร
นิตยพัฒน์
หัวข้ อ :
การย้ อม พิมพ์ และตกแต่ง
สาเร็จ สิง่ ทอ
ปฏิบตั กิ าร การย้ อมสิ่งทอ
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. วลัยกร
นิตยพัฒน์
หัวข้ อ :
การดูแลรักษาสิ่งทอ และ
ฉลากดูแลผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ
ความสาคัญของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ (1)
ปฏิบตั กิ าร การทาความ
สะอาดคราบเปื้ อนบนสิง่ ทอ
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. วลัยกร
นิตยพัฒน์
การดูแลรักษาสิ่งทอ และ
ฉลากดูแลผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ
ความสาคัญของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอ (2)
ปฏิบตั กิ าร ความคงทนของ
สีผ้าต่อการซัก
กิจกรรม: บรรยาย ปฏิบตั ิ
ผู้สอน : อ. วลัยกร
นิตยพัฒน์
รายงานการศึกษาด้ วย
ตนเอง (2)
ผู้สอน : อ. วลัยกร
นิตยพัฒน์
สอบปลายภาค
(วันสอบอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
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หน้า 8

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ภาค
บรรยาย

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ความรู้ ทักษะปัญญา
ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

ความรู้ ทักษะปัญญา

แบบฝึ กหัด/ทดสอบย่อย

5%

การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม

10%

รายงานปฏิบัติการ
คะแนนการทางานกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมในการทางาน และการนาเสนอ

10%
15%

คุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย
ความรู้ ทักษะปัญญา
ภาคปฏิบัติ
ทักษะความสัมพันธ์
การ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

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
-ไม่ม-ี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. วารสารและจุลสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ อง
2. สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 2545. ศัพท์เคมีส่ิงทอ. หจก. โพรเซสคัลเลอร์ดีไซน์แอนด์ พริ้นติ้ง
3. AATCC. Analytical Method for a Textile Laboratory, North Carolina. 1968.
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4. Bogle, M., Textile Dyes, Finish and Auxiliaries, New York: Garland Publishing Inc.,
1997.
5. Cavaco-Paulo, A., and Gübitz, G.M. (2003) Textile Processing with Enzymes.
Cambridge: Woodhead Publishing.
6. Duff, D.G., and Sinclair, R.S. (1989) Giles’ Laboratory Course in Dyeing. 4th Edit.
Bradford: The Society of Dyers and Colourists.
7. Giles, C. H., A Laboratory Course in Dyeing, 3rd Edit, Bradford: The Society of Dyers
and Colorists 1974.
8. Gohl, E.P.G. and L.D. Vilensky. Textile Science, 2nd Edit. Longman Chesshire, 1983.
9. Hudson, P.B., Clap A. C., and Kness D., Joseph’s Introductory Textile Science, 6th
Edit, New York : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
10. Interox. A Bleachers Handbook
11. Jakobi, G., and Löhr, A. (1987) Detergents and Textile Washing. Weinheim: VCH.
12. Kadolph, S.J., and Langford, A.L. (1998) Textiles. 8th Edit. New Jersey: PrenticeHall Inc.
13. Kao Corporation. (1983) Surfactants, A Comprehensive Guide. Tokyo: Kao
Corporation.
14. Riggs, C. L., and Sherrill, J. C., Textile Laundering Technology, Florida: Textile
Rental Service Association IF America, 1990.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Website ทางสิ่งทอ
1. http://www.thaitextile.org/
2. www.ttisfashionbiz.com
3. www.thaigarment.org/
4. www.thai-aec.com/tag/เครื่ องนุ่งห่ม
5. www.ttistextiledigest.com

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
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

มคอ. 3

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
 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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