รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ สุพรรณบุร ี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา 4552110
ชื่อวิชา การจัดดอกไม้
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. ผู้รบั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ ์ อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 0989294956
Email : pornyupun_por@hotmail.com
เปิ ดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ ์ อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 0989294956
Email : pornyupun_por@hotmail.com
ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 08 4772 8629
Email : saibangorn_pan@hotmail.com
เปิ ดการเรียนการสอนที่สพุ รรณบุรี
อาจารย์ กาญจนา เฟื่ องศรี อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 08 1654 8886
Email : kanchana_ple2522@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ สุพรรณบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 ธันวาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ รื่องการจัดดอกไม้แบบไทยและแบบสากล
1.2 เพื่อให้ผเู้ รียนออกแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และจัดดอกไม้ได้ทงั ้ แบบไทยและแบบสากล ตาม
แบบเบือ้ งต้นและแบบนิยม
1.3 เพื่อให้ผเู้ รียนสรรหาวัสดุต่างๆ ทีม่ อี ยูท่ วไปมาใช้
ั่
ให้เกิดประโยชน์สงู ในการจัดดอกไม้ เพิม่
คุณค่า
ความงามทางศิลปะ และมูลค่าเป็ นรายได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาความเป็ นมา คุณประโยชน์ของการจัดดอกไม้ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษา
วัสดุ อุปกรณ์การจัดดอกไม้ รูปแบบ วิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดดอกไม้แบบสากล และแบบไทย การจัดแจกัน
กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ ช่อดอกไม้ การร้อยมาลัยและการร้อยตาข่าย
บรรยาย
สอนเสริ ม
ปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่ม ี
30 ชม.
30 ชม.
75 ชม.
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล

นักศึกษาสามารถติดต่อผูส้ อนเพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาทางวิชาการได้ตลอดเวลา โดยผ่าน
Email : kanchana_ple2522@hotmail.com และสามารถติด ต่ อ ผู้ส อนเป็ นรายบุ ค คลโดยการนั ด หมาย
ล่วงหน้าได้ตามต้องการตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 08 1654 8886
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ผูเ้ รียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
ดังนัน้ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
(1) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
(4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และสามารถทางานกับผู้อื่นได้
(5) การมีจิตสานึ กและตระหนักในการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(1) สอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
(2) อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
1.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) อาจารย์ ประเมินโดยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีค วามรู้ ความเข้าใจ และทัก ษะในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์แ ละการบริก าร สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ อ้ งครอบคลุม

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิ ชาสาระสาคัญของรายวิ ชาที่เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
(2) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้ าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูร ณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ ในวิ ชาชีพได้
(3) สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและนาความรู้ทางคหกร
รมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
(4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์กบั ความรูอ้ ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิ ธีการสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึ ก
ปฏิบตั กิ าร และเทคนิคการสอนอื่นๆทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน ผลงาน
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะทางปัญญา ตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นระบบ และมีตรรกะ
(2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่น
(3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
(4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิ ด ประสบการณ์และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศกึ ษา หรือ สถานการณ์จาลอง
3.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานการแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิ ดชอบ

ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามแผนทีแ่ สดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(1) มีความสามารถในการสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีความเข้าใจผูอ้ ่นื และสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
(3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิ ดขึ้นจากการทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีจิตสาธารณะ และรับผิ ดชอบต่อตนเอง และสังคม
4.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิ ดชอบ
(1) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ทีส่ ลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ งหน้าทีใ่ นกลุม่
4.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถสือ่ สารและนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ด้านการพูด การเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สอ่ ื และเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี
(4) สามารถใช้ขอ้ มูลสถิตแิ ละตัวเลข ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) มอบหมายงานทีต่ อ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล

5.1 แผนการสอน
สัป
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรม การเรียนการสอน

แนะนากิจกรรมการเรียนการ
มอบหมายงาน
-คุณธรรม จริยธรรม วินัยในการ
เข้าเรียน
-ความเป็ นมา คุณประโยชน์ การ
ออกแบบ รูปแบบการจัดดอกไม้
แบบไทยและสากล
การเลือก การเตรียม การใช้ การ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัด
ดอกไม้

4

-ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชาตาม
คู่มอื
-Pretest
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint

อาจารย์
กาญจนา

4

อาจารย์
กาญจนา

อธิบายความหมายความสาคัญ
สาธิตและให้นักศึกษาปฏิบตั กิ าร
จัดดอกไม้แบบธรรมชาติ จัด
ดอกไม้แบบญีป่ ่ นุ อิเคบานะ

4

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
บรรยาย/ซักถาม โดยดู
ภาพประกอบ
-นักศึกษานาเสนอรายงานหน้า
ชัน้ เรียน
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
-อธิบายความหมายความสาคัญ
สาธิตและให้นักศึกษาปฏิบตั กิ าร
จัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
จัดดอกไม้แบบญีป่ ่ นุ อิเคบานะ
-เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
-อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษานา
เสนอเพิม่ เติม

ดา
ห์ที่

1

2

3

ผู้สอน

อาจารย์
กาญจนา

4

5

6

อธิบายความหมายความสาคัญ
การนาไปใช้ในการจัดแจกัน
ดอกไม้
- การจัดดอกไม้รูปทรงเรขาคณิต
- ความหมายการจัดดอกไม้
รูปทรงเรขาคณิต
- ประเภทของแจกัน
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดแจกัน
- ขัน้ ตอนการจัดแจกัน
- ประโยชน์ของการจัดแจกัน
- การคานวณต้นทุน
- การจัดแจกันดอกไม้แบบรอบ
ด้าน
-ปฏิบตั กิ ารจัดแจกันดอกไม้
รูปทรงครึง่ วงกลม การจัดดอกไม้
แบบสากลรูปทรงเรขาคณิตและ
แบบไทย
-การจัดแจกันดอกไม้รูปทรง
สามเหลีย่ มด้านเท่าและ
สามเหลีย่ มด้านไม่เท่าฯลฯ

4

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
อาจารย์
Powerpoint และเอกสาร
กาญจนา
ประกอบการเรียนการสอน
อธิบายความหมายความสาคัญ
การนาไปใช้ในการจัดแจกัน
ดอกไม้
-เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น

4

สาธิตและให้นักศึกษาปฏิบตั กิ าร
จัดแจกันดอกไม้ทรงกลมและทรง
รูปพัดหรือครึง่ วงกลม

4

- บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้
Powerpoint เอกสารคู่ ม ื อ และ
เอกสารประกอบการเรีย นการ
สอน
-สาธิต อธิบ ายวิธ ีก ารจัด แจกั น
ดอกไม้ ท รงกลมและทรงรู ป พัด
หรือครึง่ วงกลม
- เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- การลงมือปฏิบตั จิ ริง
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint เอกสารคู่มอื และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

7-8 การจัดกระเช้าดอกไม้
- การจัดดอกไม้รูปทรงตัวอักษร
- ความหมายการจัดดอกไม้
รูปทรงตัวอักษร
- ประเภทของกระเช้า
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกระเช้า
- ขัน้ ตอนการจัดกระเช้า
- ประโยชน์ของการจัดกระเช้า
- การคานวณต้นทุน
การจัดกระเช้าดอกไม้แบบรอบ
ด้าน
ปฏิบตั กิ ารจัดกระเช้าดอกไม้
รูปทรงตัวซี

8

9

4

การจัดช่อดอกไม้
- ความหมายการจัดช่อดอกไม้
- ประเภทของช่อ
- วัสดุ อูปกรณ์ในการจัดช่อ
ดอกไม้
- ขัน้ ตอนการจัดช่อ

-สาธิตอธิบายวิธกี ารจัดแจกัน
ดอกไม้ทรงกลมและทรงรูปพัด
หรือครึง่ วงกลม
- เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- การลงมือปฏิบตั จิ ริง
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สาธิต
และอธิบายวิธกี ารจัดดอกไม้ตาม
รูปทรงและให้นักศึกษาปฏิบตั ดิ งั ้
นี้
- การจัดกระเช้าดอกไม้
-การจัดดอกไม้รูปทรงตัวอักษร
-ความหมายการจัดดอกไม้
รูปทรงตัวอักษร
-ประเภทของกระเช้า
-วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกระเช้า
-ขัน้ ตอนการจัดกระเช้า
-ประโยชน์ของการจัดกระเช้า
-การคานวณต้นทุน
การจัดกระเช้าดอกไม้แบบรอบ
ด้าน
ปฏิบตั กิ ารจัดกระเช้าดอกไม้
รูปทรงตัวซี
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สาธิตและอธิบาย การจัดช่อ
ดอกไม้
-ความหมายการจัดช่อดอกไม้

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

- ประโยชน์ของการจัดช่อ
- การคานวณต้นทุน
การจัดกระเช้าดอกไม้แบบรอบ
ด้าน
ปฏิบตั กิ ารจัดช่อดอกไม้รูปทรง
กลมการจัดช่อดอกไม้แบบด้าน
เดียว
ปฏิบตั กิ ารจัดช่อดอกไม้รูปทรง
ยาว

10

ความเป็ นมาของการร้อยมาลัย
- ความหมายของมาลัย
- ประเภทของมาลัย
- วัสดุอูปกรณ์ในการร้อยมาลัย
- ขัน้ ตอนการร้อยมาลัย
- ประโยชน์ของมาลัย
- การดูแลรักษามาลัย
- การคานวณต้นทุน
การร้อยมาลัยซีก
ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัยโซ่ชาร่วย

4

11

การร้อยมาลัยตุม้
- ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัยตุม้ ชาร่วย

4

-ประเภทของช่อ
-วัสดุ อูปกรณ์ในการจัดช่อ
ดอกไม้
-ขัน้ ตอนการจัดช่อ
-ประโยชน์ของการจัดช่อ
-การคานวณต้นทุน
การจัดกระเช้าดอกไม้แบบรอบ
ด้าน
ปฏิบตั กิ ารจัดช่อดอกไม้รูปทรง
กลมการจัดช่อดอกไม้แบบด้าน
เดียว
ปฏิบตั กิ ารจัดช่อดอกไม้รูปทรง
ยาว
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ความเป็ นมาของการร้อยมาลัย
-ความหมายของมาลัย
-ประเภทของมาลัย
-วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย
-ขัน้ ตอนการร้อยมาลัย
-ประโยชน์ของมาลัย
-การดูแลรักษามาลัย
-การคานวณต้นทุน
การร้อยมาลัยซีก
ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัยโซ่ชาร่วย
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
-สาธิตและอธิบายการร้อยมาลัย
ตุม้
-ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัยตุม้ ชาร่วย

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

12

- ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัยกลมจาก
ดอกรัก

13

ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัยแบน มาลัย
กลมรัก ประกอบเป็ นมาลัยคล้อง
มือ

14

- ความเป็ นมาของเครื่องแขวน
ไทย
- ความหมายของเครื่องแขวน
ไทย
- ประเภทของเครื่องแขวนไทย
- วัสดุอูปกรณ์ในการประดิษฐ์
เครื่องแขวนไทย
- ขัน้ ตอนการประดิษฐ์เครื่อง
แขวนไทย

15

ปฏิบตั กิ ารประดิษฐ์ตาข่ายหน้า
ช้าง

4

-ผูส้ อนบรรยายโดยใช้สอ่ ื
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น power point
ประกอบการบรรยาย
-สาธิตและอธิบายพร้อมให้
นักศึกษาปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัย
กลมจากดอกรัก
4
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
-สาธิตและอธิบายพร้อมให้
นักศึกษา ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัย
แบน มาลัยกลมรัก ประกอบเป็ น
มาลัยคล้องมือ
4
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
- ความเป็ นมาของเครื่องแขวน
ไทย
-ความหมายของเครื่องแขวนไทย
-ประเภทของเครื่องแขวนไทย
-วัสดุอูปกรณ์ในการประดิษฐ์
เครื่องแขวนไทย
-ขัน้ ตอนการประดิษฐ์เครื่อง
แขวนไทย
4
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ปฏิบตั กิ ารประดิษฐ์ตาข่ายหน้า
ช้าง
สอบปลายภาค

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

5.2แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ นผล

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิ ธีการประเมิ น

คุณธรรม
จริ ยธรรม

1) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
2) ตระหนักคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
3) มีความเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ และ
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญ
ของสาขาวิชาสาระสาคัญของ
รายวิชาทีเ่ กีย่ วกับคหกรรม
ศาสตร์
2) มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
ความรูข้ องตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3) สามารถนาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ไปร่วมพัฒนา
แก้ไขปัญหาและนาความรู้
ทางคหกรรมศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

1) อาจารย์ ประเมินโดย
จากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา

1-15

10%

1) ประเมิ น จากผลงาน
ระหว่างภาค ผลงาน
2) ประเมินจากการสอบ

2-15

40%

16

20%

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1) มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลีย่ น
ความรูก้ บั ผูอ้ ่นื
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะ ตามกรอบทฤษฏี
แนวคิด ประสบการณ์และ
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษามาทาการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
1) สามารถแก้ไขปัญหา หรือ
ทักษะ
ความสัมพันธ์ ความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การทางานได้อย่างมี
ระหว่างบุคคล
ประสิทธิภาพ
และความ 2) มีจติ สาธารณะ และ
รับผิ ดชอบ รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม
ทักษะการ 1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือ
วิ เคราะห์เชิ ง และอุปกรณ์ ทีจ่ าเป็ นต่อการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลข การ
2) สามารถใช้เทคโนโลยี
สื่อสารและ สารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร
การใช้
และการสืบค้นได้อย่างดี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ประเมินผลจากผลงาน
การแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

16

10%

1) สังเกตพฤติกรรมในชัน้
เรียน

1-15

10%

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
น าเสนอรายงานหน้ า ชั น้
เรียน

2

10%

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ ์ และคณะ (2558) เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชาการจัดดอกไม้
กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จันทนา สุวรรณมาลี (2533) มาลัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,
จันทนา สุวรรณมาลี (2534) การจัดดอกไม้ในประเพณี ไทย. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม
จันทนา สุวรรณมาลี (2539) การจัดพาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ ์ (2547) การจัดดอกไม้ในพิ ธีมงคลสมรส. กรุงเทพฯ : หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มณีรตั น์ จันทนะผะลิน (2540) งานใบตอง. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ ติง้ แอนพับลิชชิง่
มาลัย พงษ์ไทย. (2526) การจัดดอกไม้สดในงานพิ ธีต่าง ๆ. กรุงเทพฯ : แพร่พทิ ยา
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
นิตยสารงานฝีมอื
นิตยสารขวัญเรือน
เว็บไซด์
หมวดที่ 7 การประเมิ น และปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1.กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้

- ผลการสอบ
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ค้นคว้าศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
- หาข้อมูลในรายวิชาให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก
- การทวนสอบจากการสอบถามความรูข้ องนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา

5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

