
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา HEC ๔๙๐๒  รายวิชา โครงการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   HEC ๔๙๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  โครงการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   Research  Project  in  Home  Economics 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓ (๐-๖-๓)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑติ (คหกรมมศาสตร์)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู และอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ อาคาร ๒๓ หอ้ง ๒๓๑๓ อาคารวทิยาศาตร์ / E – Mail sakuntra.ku@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่     ๒ /  ช้ันปีที่ ๓ 
๖.๒ จำนวนผูเ้รียนที่รับได้ประมาณ ๓๓ คน  กลุ่มเรียน ๐๐๓ 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 

๙. สถานที่เรยีน อาคาร ๒๓/ ๒๕ หอ้ง ๒๕๑๔/๒๓๑๔ (กลุ่มเรียน ๐๐๓) 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครัง้ล่าสุด วันที่ ๑๐ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สามารถนำทฤษฎีและหลักการที่เรียนรู้จากตำรามา

ประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนยิ่งขึ้น หรอืก่อให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ 

ๆ เพิ่มขึ้น และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวติของตนหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหา  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นักศกึษามีความรูพ้ื้นฐาน เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานวิจัยด้านงานคหกรรมศาสตร์ เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งนี้ 

ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ให้

สอดคล้องกับแนวโน้มงานด้านนวัตกรรมด้านอาหารที่มีความก้าวหนา้ไปตามยุคสมัย 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  การค้นคว้า งานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ  เสนอหัวข้อการวิจัย  วางแผนรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการ
ทดลอง  วเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปผล  เขียนรายงานและการนำเสนอภายใต้ควบคุมและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   Research project in food and nutrition, title collecting, data planning summarizing, method and data 
analyzing, conclusion, report writing and presentation under the supervision of advisor. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

ไมมี สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ฝกึปฏิบัติ ๙๐ ช่ัวโมง การศกึษาด้วยตัวเอง ๓ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องอาจารย์ 2313 ช้ัน ๑ อาคารวิทยาศาสตร์             
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข  ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  sakuntra.ku@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  ไม่มี 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)     ไม่มี 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  เป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 
  (๒)  มีวนิัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ  
 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

 (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (๕)  มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 
๑.๒   วิธีการสอน  

  (๑) แจ้งกฎระเบียบในการเรียน การสอบ ของวิชา 

  (๒) เช็คช่ือนักศึกษาในการเข้าเรียน 

 (๓) ให้นักศึกษาระดมความคดิในการทำรายงานเป็นกลุ่ม 

 (๔) ให้นักศึกษาฝกึปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
  (๑)  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  

  (๒)  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

  (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 

  (๔)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ความรับผดิชอบในกลุ่ม 

  (๕)  ให้มกีารอา้งองิเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
 (๑) ความรูแ้ละความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ  

อาหาร โภชนาการ และการบริการด้านอาหาร สามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน  
 (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนำความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน 
 (๓)  สามารถบูรณาการความรูใ้นเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูใ้นศาสตร์   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๔)  สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวิชาที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๒   วิธีการสอน 

 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการแกะสลักและการ

ออกแบบการจัดดอกไม้ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางศลิปะให้เป็นไปในลักษณะที่ด ีและ เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
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๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทดสอบย่อย สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ

ทฤษฎี 

 (๒) ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

(๓) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 

๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ 

 (๒)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบภายใต้

สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 (๓)  สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในช้ันเรยีน 

(๒)  อภปิรายกลุ่ม 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

  (๑)  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มกีารคิดวิเคราะห์และการออกแบบ

โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการจัดการ การวางแผน อย่างมีระบบ  

(๒)  การนำเสนอผลงาน และการทำรายงานจากการทำโครงงานพิเศษ  

  (๓) จากการประเมินโครงการ และการนำเสนอผลงาน 

  (๔) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  ๑)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

 (๒)  มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และรับผิดชอบงานของกลุ่ม 

  (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสม 
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๔.๒   วิธีการสอน 

  (๑)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการให้นักศึกษาคิดออกแบบและจัดทำทำโครงงานพิเศษ 

(๒)  มอบหมายงานกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มในการทำงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากผลของการทำรายงาน 

(๒)  ประเมินการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 

(๓)  ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 

(๔)  ให้นักศึกษาประเมินนักศกึษาอื่นๆในรายวิชา ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  (๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แก้ปัญหา และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 (๒)  มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการ

เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 (๓)  สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

 (๔)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

๕.๒   วิธีการสอน 

 (๑) มีการนำเสนองานกลุ่มหรือโครงงานต่อช้ันเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษา

ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ 

 (๒)  ในการค้นคว้านั้น นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ  และ

ภาษาไทย 

 (๓)  ในการนำเสนองานนั้นจะต้องใช ้PowerPoint 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินทักษะการใชส้ื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 

(๒)  ประเมินรายงานการสบืค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๓)  ประเมินทักษะการใชภ้าษาเขียน จาการทำแบบฝกึหัด และรายงานการทำโครงงาน 

๖. ด้านอื่นๆ 

ไม่มี 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา โครงการวิจัยทางคหกรรมศาตร์  สาขาวิชาคหกรรรมศาตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง         

เว้นว่าง  หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ศึกษาความรู้พื้นฐานในการทำ

วิจัยและประโยชน์จากการทำ

วจิัย  

 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ (ตามกลุ่มเรียน) เพื่อ

นัดหมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet/ 

Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและจัดเก็บงานการเรียนการ

สอน 

- ชี้แจงรายละเอยีดของรายวชิา 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

-แจ้งกฎ กตกิา มารยาทในการเรียนการ

สอน 

- แนะนำหนังสือ และ website 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power Point 

(pdf.) และส่งไฟล ์ 

- แนะนำวธีิการสืบค้นและแหลง่สบืค้น

ข้อมูลก่อนเรียนในแต่ละบท 

- มอบหมายงาน  

- จัดกลุ่มโครงงานวจิัย ๓ คน/ ๑ เร่ือง  

-ซักถามและตอบคำถาม 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๒ ศกึษาหลักและการทำวิจัย  

- ขั้นตอนการทำวิจัย  

- การวางแผนงานวิจัย  

- การรวบรวมข้อมูลและ

๓ บรรยาย ใช้สื่อการสอน 

- การนำเสนองาน (Power point) 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา โครงการวิจัยทางคหกรรมศาตร์  สาขาวิชาคหกรรรมศาตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

เอกสาร  

- การจัดระเบียบข้อมูลและ

การวิเคราะห์ขอ้มูล  

๓ กำหนดหัวเรื่องที่จะทำการวิจัย 

พร้อมทั้งเลอืกอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงการวิจัย 

๓ นักศึกษาเสนอโครงการวิจัย 

(โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่

ปรึกษา)  

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๔ การค้นคว้าหาเอกสารและ

ข้อมูล  

๓ ศกึษาด้วยตนเอง 

กรอบแนวคิด 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๕ การค้นคว้าหาเอกสารและ

ข้อมูล  

๓ ศกึษาด้วยตนเอง 

กรอบแนวคิด 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๖ การกำหนดเทคนิคและ

เครื่องมอืการวิจัย  

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๗ นำเสนอโครงงานวิจัย บทที ่๑-

๓ 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๘ ปรับแก้ไขใหส้อดข้อง

วัตถุประสงค์ การทำวิจัยตาม

วิธีที่วางแผนและกำหนดการ

ทดลอง 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๙ ดำเนนิการวิจัยตามวิธีที่

วางแผนและกำหนดการ

ทดลอง 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๐ ดำเนนิการทำวิจัยตามวิธีที่

วางแผนและกำหนดการ

ทดลอง 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๑ ดำเนนิการทำวิจัยตามวิธีที่

วางแผนและกำหนดการ

ทดลอง 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๒ ดำเนนิการทำวิจัยตามวิธีที่

วางแผนและกำหนดการ

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา โครงการวิจัยทางคหกรรมศาตร์  สาขาวิชาคหกรรรมศาตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ทดลอง สรุปผลการทดลอง 

๑๓ ดำเนนิการทำวิจัยตามวิธีที่

วางแผนและกำหนดการ

ทดลอง สรุปผลการทดลอง 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๔ สรุปผลการวิจัยการเขียนเล่ม

และการนำเสนอผลการวิจัย 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๕ สอบนำเสนอผลการวิจัย 

บทที่ ๑-๕ 

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๖ สอบนำเสนอผลการวิจัย 

บทที่ ๑-๕  

๓ นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามารับ

คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

๑๗ ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 

ส่งบทความวจิัย 

๓ นักศึกษานำส่งเอกสารข้อมูล 

รูปเล่มวิจัยและบทความ 

อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑ 

การเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย   

การส่งการวางแผนการวิจัย  

ลำดับขั้นตอนของการทดลอง 

๓ 

๖ 

๗-๑๒ 

๕% 

๕% 

๒ 

รายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 

บทที่ ๑-๓ 

บทที่ ๑-๕ 

๑๓-๑๖ ๑๕% 

๑๕% 

๓ การเข้าชั้นเรยีนตรงเวลาสม่ำเสมอและแต่งกาย

สุภาพ  

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

๔ ส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทที่ ๑-๕ 

ส่งบทความวิจัย  

 ๓๐% 

๓๐% 

 

 



มคอ. ๓ 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
 ชินวุธ สุนทรสีมะ.  ๒๕๔๑.  หลักและวิธีการทำวิทยานิพนธ์ รายงานประจำภาคและเอกสารวิจัย 

  (Research Methodology). ไทยวัฒนาพานิช.  กรุงเทพฯ 

 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์.  ๒๕๕๕.  การออกแบบงานวิจัย.    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 
 วันดี ไทยพานชิ.  ๒๕๕๕.  ระเบียบวิธีวจิัยทางคหกรรมศาสตร์.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ 
 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๙  เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวจิัยทาง                 

  คหกรรมศาสตร์ (Statistics and Research in Home Economics)หน่วยที่๑-๖และหน่วยที่  

  ๗-๘.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

 ศริิลักษณ์ สินธวาลัย.  ๒๕๔๔.  การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร : เล่มที่ ๑ เทคนิคการวิจัย
  อาหาร.  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
  กรุงเทพฯ 
  ปราณี อ่านเปรื่อง.  ๒๕๕๗.  หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  กรุงเทพฯ 
 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา.  ๒๕๕๖.  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค.   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, กรุงเทพฯ 
 Lawless, H.T. and H. Heymann. 1998.  Sensory Evaluation of Food : Principles and  

  Practices. Chapman & Hall book, New York. 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ไม่ม ี

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ไม่ม ี

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศกึษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาได้ ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา โครงการวิจัยทางคหกรรมศาตร์  สาขาวิชาคหกรรรมศาตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 ๓.๑ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  

 ๓.๒ ประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 

ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ

หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้  

 -การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารย์อื่น หรอืผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่

อาจารย์ประจาหลักสูตร  

 -มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารย์หรอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

รายวิชา โครงการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมสาสตร์ คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา HEC ๔๙๐๒ 

ชื่อรายวิชา  

โครงการวจิัยทางคหกรรมศาสตร์ 

Research project in Home Economic 

 

                       

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


