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รายละเอียดของรายวิชา การวิจยั และการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส301 การวิจัยและการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์
HS301 HOME ECONOMICS RESEARCH AND JOURNALISM
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริ ิมนต์ ชายเกตุ
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคบรรยาย ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย และทราบขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
2. มีพ้ ืนฐานในการค้ นคว้ าเอกสารทางวิชาการ
3. สามารถอ่านงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้
4. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาการได้
5. สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
6. สามารถดาเนินการวิจัยในขั้นพื้นฐานได้
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญ ประเภท หลักการออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัย รูปแบบการเขียน และการเผยแพร่งานวิจัยและเอกสารประเภทต่าง ๆ ทางค
หกรรมศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

51

-

-

-

102

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ความรู ้
การสือ่ สารและการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
2
3
1 2 3 4
คส301                   

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.1.2 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.2 วิธกี ารสอน
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์สจุ ริต และเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 สามารถติดตามความก้ า วหน้ าทางวิชาการ พั ฒนาความรู้ใหม่ ด้านวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางด้ า นคหกรรมศาสตร์ คุ ณ ภาพชี วิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ส่ิ ง ทอ
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ การกาหนดอาหาร โภชนบาบัด และสุขภาพ
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การสัมมนา

2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัย และจากการ
รายงานการสัมมนา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ อย่าง
ถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.2 วิธกี ารสอน
การนาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการ
ทากิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ท่ี
มีความคิดเห็นแตกต่าง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ รูปแบบการ
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
5.1.2 มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
เหมาะสมและจาเป็ น
5.1.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานที่ต้องสืบค้ นจากฐานข้ อมูลทางอินเตอร์เนตและให้ นาเสนองานที่ได้ จากการสืบค้ น
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ความถูกต้ องและชัดเจนจากการนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นทางอินเตอร์เนต
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ ในการสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
1
15 ม.ค. 59

2
22 ม.ค. 59

3
29 ม.ค. 59
4
5 ก.พ. 59
5
12 ก.พ. 59
6
19 ก.พ. 59

7
26 ก.พ. 59

8
4 มี.ค. 59

9
11 มี.ค. 59

10
18 มี.ค. 59

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
และสือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

แนะนาโครงการเรียน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับการวิจัยหลักและ
ระเบียบวิธกี ารวิจัยทางค
หกรรมศาสตร์
บทที่ 2 การวิเคราะห์
ปัญหาวิจัยและการกาหนด
หัวข้ อวิจัย
บทที่ 3 การรวบรวมข้ อมูล
สารสนเทศและการ
เขียนเอกสารอ้ างอิง
บทที่ 4 ประชากรและ
วิธกี ารกาหนดตัวอย่าง
บทที่ 5 ตัวแปร ข้ อมูลและ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
บทที่ 6. สถิตปิ ระยุกต์
สาหรับงานวิจัยคหกรรม
ศาสตร์
บทที่ 6. สถิตปิ ระยุกต์
สาหรับงานวิจัยคหกรรม
ศาสตร์ (ต่อ)
บทที่ 6. สถิตปิ ระยุกต์
สาหรับงานวิจัยคหกรรม
ศาสตร์ (ต่อ)
บทที่ 7 รูปแบบการวิจัย
ทางด้ านคหกรรมศาสตร์
สถิตทิ ่ใี ช้ การวิเคราาะห์
และการแปลผล : 7.1 การ
วิจัยทางด้ านสิง่ ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม
สอบกลางภาค

3

บรรยาย

อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

3

บรรยาย

อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

3

บรรยาย

ผศ. สมเกียรติ พรพิ
สุทธิมาศ

3

บรรยาย

ผศ. สมเกียรติ พรพิ
สุทธิมาศ

3

บรรยาย

ผศ. สมเกียรติ พรพิ
สุทธิมาศ

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

3

สอบกลางภาค

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

บทที่ 7 รูปแบบการวิจัย
ทางด้ านคหกรรมศาสตร์
สถิตทิ ่ใี ช้ การวิเคราาะห์
และการแปลผล : 7.2 การ

3

บรรยาย

ผศ.สิริมนต์ ชายเกตุ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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11
25 มี.ค. 59

12
1 เม.ย. 59
13
8 เม.ย. 59
14
15 เม.ย. 59

15
22 เม.ย. 59

16
29 เม.ย. 59
17
6 พ.ค. 59

18
13 พ.ค. 59

วิจัยทางด้ านการกาหนด
อาหารและโภชนบาบัด
บทที่ 7 รูปแบบการวิจัย
ทางด้ านคหกรรมศาสตร์
สถิตทิ ่ใี ช้ การวิเคราาะห์
และการแปลผล : 7.3 การ
วิจัยทางด้ านอาหารและ
โภชนาการ
บทที่ 8 หลักการเขียน
โครงร่างการวิจัยและการ
เขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 9 การเผยแพร่ สื่อ
และเอกสารประเภทต่างๆ
ทางคหกรรมศาสตร์
บทที่ 10 ประเภทของ
บทความ รูปแบบการเขียน
บทความทางวิชาการและ
บทความทั่วไป

3

บรรยาย

อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

3

บรรยาย

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

การนาเสนอโครงร่างการ
วิจัย (Research Proposal)
ปฏิบตั กิ ารเขียนโครงร่าง
การวิจัย บทความวิจัย
บทความ review และ
บทความวิชาการทั่วไป
ปฏิบตั กิ ารเขียนโครงร่าง
การวิจัย บทความวิจัย
บทความ review และ
บทความวิชาการทั่วไป
สอบปลายภาค
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ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง, เรียนรู้ ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์
ด้ วยตนเอง
อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา
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ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง, เรียนรู้ ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์
ด้ วยตนเอง
อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา
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สอบปลายภาค

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน
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สัดส่วนของการ
ประเมินผล
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ภาคปฏิบัติ

ความรู้ ทักษะปัญญา
ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

25%
25%

ความรู้ ทักษะปัญญา

แบบฝึ กหัด/ทดสอบย่อย

15%

ความรู้ ทักษะปัญญา

รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

25%

คุณธรรม จริยธรรม ความ การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม
มีวินัย

10%

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
-ไม่มี2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website ทางสิ่งทอ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ . (2548). ทักษะการรู้สารสนเทศ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
2. โอเลี่ยรี่, ทิโมที เจ; และโอเลียรี่ ลินดา ไอ. (2552) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่. แปลโดย ยาใจ โรจนวงศ์ชัย. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.
3. O'Leary, Timothy J.; & O'Leary, Linda I. (2008). Computing Essentials 2008.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. International ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill Technology Education. (The O'Leary
series).
5. URL: http://course.swu.ac.th/login.php (SWU Course Web)
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
 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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