รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

4553118 เครื่องแขวนไทย
(Thai Flower Mobiles)

หลักสูตรคหกรรมศาสตร
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2561

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรคหกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัย โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4553118 เครื่องแขวนไทย
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หมวดวิชาเลือก
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารยหลักสูตรคหกรรมศาสตร เบอรโทรศัพท 098-9294956
Email: pornyupun.por@ gmail.com
เปดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารยหลักสูตรคหกรรมศาสตร เบอรโทรศัพท 098-9294956
Email: pornyupun.por@ gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 10 หอง 10407 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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1.ใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในความหมายและความเปนมา ของเครื่องแขวนไทย
2.นักศึกษาสามารถเลือก การเตรียม การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณได
3.นักศึกษาสามารถปฏิบัติการรอยตาขาย อุบะ แบบ เฟอง ดอกขา ดอกทัดหู การแตงตัวเครื่อง
แขวนไทยได
4.นักศึกษาสามารถปฏิบัติการรอยกลิ่นตะแคง พูกลิ่น บันไดเงิน วิมานแทน วิมานพระอินทร ระยา
นอย โครมหวด พัดจีน ได
5.นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิดในการพัฒนารูปแบบงานเครื่องแขวนที่ใชในสังคมปจจุบันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเปนมาของเครื่องแขวนไทย ลักษณะและรูปแบบ โอกาสของการใช การเลือก
การเตรียม การใชและการดูแลรักษาอุปกรณการประดิษฐเครื่องแขวนไทย หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ฝกปฏิบัติการรอยตาขาย อุบะ แบบ เฟอง ดอกขา ดอกทัดหู การแตงตัวเครื่องแขวนไทยเพื่อใชในโอกาส
พิเศษ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม.

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
60 ชม.

การศึกษาดวยตนเอง
40ชม.

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการไดตลอดเวลา โดยผาน
Email ในมหาวิทยาลัยติดตอ Email pornyupun.por@ gmail.com และสามารถติดตอผูสอนเปน
รายบุคคลโดยการนัดหมายลวงหนาไดตามตองการตามหมายเลขโทรศัพทมือถือ 098-929 4956
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) มีความตระหนักคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตวสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
2) อาจารยเขาสอนตรงเวลา รับผิดชอบตอการสอน และใหความสําคัญตอการมีระเบียบวินัยเพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีกับนักศึกษา
1.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย ประเมินโดยการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
สาระสําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับคหกรรมศาสตรในดานงานเครื่องแขวนไทย
2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทางคหกรรมศาสตร
ไปประยุกตใชไดจริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรกับความรูอื่นๆที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
2.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน ผลงาน
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแกไขได
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่
ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือ สถานการณจําลอง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินผลจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคม และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
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3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
4.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจา
ทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทั กษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่
นักศึกษารับผิดชอบ
2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

5.1แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
- แนะนํากิจกรรมการเรียน
4 อาจารยอธิบายรายละเอียดใน
การสอนวิชา เครื่องแขวนไทย
การเรียน พรอมยกตัวอยางจาก
- วินัย คุณธรรมและ
ของจริงและภาพประกอบการ
จริยธรรมของผูเรียน
เรียน
-ประวัติความเปนมาของ
- อธิบายระเบียบ วินัยในการ
เครื่องแขวนไทย
เรียน
- ประโยชนของเครื่องแขวน
- รวมกันอภิปรายประวัติความ
ไทย
เปนมาของเครื่องแขวนไทย

ผูสอน
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
ประเภทของเครื่องแขวนไทย
-วัสดุและอุปกรณการ
ประดิษฐเครื่องแขวนไทย

2

3

4

5

หลักศิลปะที่ใชในงานเครือง
แขวนไทย
-หลักการออกแบบ
-ทฤษฏีและการใชสี
-การเลือกสีดอกไม
-หลักการจัดองคประกอบ
ศิลป
ลําตัวเครื่องแขวนไทย
- โครงเครื่องแขวน
- ตาขาย
-หลักการวิธีการและขั้นตอน
การพันโครงและการรอยตา
ขาย
เครื่องแตงตัวเครื่องแขวน
ประเภท เสน ดอกทัดหูและ
แบบพูกลิ่น
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการเย็บเสน ดอกทัดหู
และแบบพูกลิ่น
เครื่องแตงตัวเครื่องแขวน
ประเภท เฟองและแบบเฟอง
1. เฟอง
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการรอยเฟอง
2.แบบเฟอง
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการรอยเฟอง

6

เครื่องแตงตัวเครื่องแขวน
ประเภท ดอกตุม
-หลักการ วิธีการและขั้นตอน

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4 - รวมกันอภิปรายประโยชน
ประเภทและการเลือกวัสดุและ
อุปกรณเการประดิษฐครื่องแขวน
ไทย
4 อาจารย อธิบายรายละเอียดหลักการออกแบบ
- ทฤษฏีและการใชสีการเลือกสี
ดอกไม หลักการจัดองคประกอบ
ศิลป

ผูสอน
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย อธิบายหลักการจัดและ ผศ. ดร.
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ พรยุพรรณ
การพันโครงและการรอยตาขาย พรสุขสวัสดิ์
-นักศึกษาปฏิบัติการพันโครงและ
การรอยตาขาย

4

อาจารย อธิบายหลักการจัดและ ผศ. ดร.
การสาธิตวิธีเย็บเสน ดอกทัดหู
พรยุพรรณ
และแบบพูกลิ่น
พรสุขสวัสดิ์
-นักศึกษาปฏิบัติการเย็บเสน ดอก
ทัดหูและแบบพูกลิ่น

4

อาจารย อธิบายหลักการจัดและ ผศ. ดร.
สาธิตวิธีการและขั้นตอนการรอย พรยุพรรณ
เฟอง
พรสุขสวัสดิ์
-นักศึกษาปฏิบัติการรอยเฟอง
-อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
สาธิตวิธีการและขั้นตอนการเย็บ
แบบเฟอง
-นักศึกษาปฏิบัติการเย็บแบบ
เฟอง
อาจารย อธิบายหลักการจัดและ ผศ. ดร.
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ พรยุพรรณ
เย็บดอกตุม
พรสุขสวัสดิ์
6
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8

9
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หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
การเย็บดอกตุม
4 - นักศึกษาปฏิบัติการเย็บดอกตุม
เครื่องแตงตัวเครื่องแขวน
จากดอกไมชนิดตางๆ
ประเภท อุบะ
อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
-หลักการ วิธีการและขั้นตอน
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
การรอยอุบะแบบตางๆ
รอยอุบะ
- นักศึกษาปฏิบัติการรอยอุบะ
แบบตางๆ
เครื่องแตงตัวเครื่องแขวน
4 อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
ประเภท มาลัย
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
1. มาลัยซีก
มาลัยซีก มาลัยตุม
-หลักการจัด วิธีการและ
-นักศึกษาปฏิบัติการมาลัยซีก
ขั้นตอนการรอยมาลัยซีก
มาลัยตุม
2.มาลัยตุม
อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
-หลักการจัด วิธีการและ
รอยเครื่องแขวนขนาดจิ๋ว
-นักศึกษาปฏิบัติการเครื่องแขวน
ขั้นตอนการรอยเครื่องแขวน
ขนาดจิ๋ว
ขนาดจิ๋ว
เครือ่ งแขวนขนาดเล็ก
4 อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
-กลิ่นตะแคง
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
-หลักการจัด วิธีการและ
รอยเครื่องแขวนขนาดเล็ก
ขั้นตอนการรอยกลิ่นตะแคง
-นักศึกษาปฏิบัติการเครื่องแขวน
ขนาดเล็ก กลิ่นตะแคง
เครือ่ งแขวนขนาดเล็ก
4 อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
(ตอ)
รอยบันไดเงินและบันไดทอง
2. บันไดเงิน
-นักศึกษาปฏิบัติการรอยบันได
3. บันไดทอง
เงินและบันไดทอง
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการรอยบันไดเงินและ
บันไดทอง
เครือ่ งแขวนขนาดเล็ก
4 อาจารย อธิบายหลักการจัดและ
(ตอ)
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
- วิมานพระอืนทร
รอยวิมานพระอืนทร
-หลักการจัด วิธีการและ
-นักศึกษาปฏิบัติการรอย วิมาน
ขั้นตอนการรอยวิมาน
พระอืนทร
พระอืนทร

ผูสอน
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ. ดร
.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ. ดร
.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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เครือ่ งแขวนขนาดเล็ก
(ตอ)
-พูกลิ่นดอกพุด
-พูกลิ่นกลีบดอกกุหลาบ
- พูดอกไม
-หลักการจัด วิธีการ
และขั้นตอนการประดิษฐพู
กลิ่นดอกพุด พูกลิ่นกลีบดอก
กุหลาบและพูดอกไม
เครื่องแขวนขนาดกลาง
-ระยานอย
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการประดิษฐระยา
นอย
เครือ่ งแขวนขนาดกลาง
(ตอ)
-โคมหวด
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการประดิษฐโคมหวด
เครื่องแขวนพวงดอกไม
-เครื่องแขวนพวงดอกไมแบบ
ไทยสากล
--เครื่องแขวนพวงดอกไมแบบ
ไทยแบบประณีตศิลป
-หลักการจัด วิธีการและ
ขั้นตอนการจัด
- เครื่องแขวนพวงดอกไมแบบ
ไทยสากลและแบบไทยแบบ
ประณีตศิลป
โครงงานเครื่องแขวนไทย
-ศึกษาหลักการจัด วิธีการ
และขั้นตอนการทําโครงการ

12

13

14

15

16

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4 อาจารยสาธิตวิธีการและขั้นตอน ผศ. ดร.
การประดิษฐพูกลิ่นดอกพุด พู พรยุพรรณ
กลิ่นกลีบดอกกุหลาบและพู
พรสุขสวัสดิ์
ดอกไม
-นักศึกษาปฏิบัติการประดิษฐพู
กลิ่นดอกพุด พูกลิ่นกลีบดอก
กุหลาบและพูดอกไม
4

อาจารยสาธิตวิธีการและขั้นตอน ผศ. ดร.
การประดิษฐระยานอย
พรยุพรรณ
-นักศึกษาปฏิบัติการประดิษฐ
พรสุขสวัสดิ์
ระยานอย

4

อาจารยสาธิตวิธีการและขั้นตอน ผศ. ดร.
การประดิษฐโคมหวด
พรยุพรรณ
-นักศึกษาปฏิบัติการประดิษฐโคม พรสุขสวัสดิ์
หวด

4

อาจารยสาธิตวิธีการและขั้นตอน ผศ. ดร.
การประดิษฐเครื่องแขวน
พรยุพรรณ
พวงดอกไมแบบไทยสากลและ
พรสุขสวัสดิ์
แบบไทยแบบประณีตศิลป
-นักศึกษาปฏิบัติการประดิษฐ
เครื่องแขวนพวงดอกไมแบบไทย
สากลและแบบไทยแบบประณีต
ศิลป
-นักศึกษาปฏิบัติการประดิษฐ
ผลงานที่ไดศึกษามาพรอมการ
นําเสนอ

ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

สรุปและสอบปลายภาค
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
คุณธรรม 1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมี
1) อาจารย ประเมิ น โดยการ 1-15
10%
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม
สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
2) มีความตระหนักคุณคาของ
แ ส ด งอ อ ก ต าม ป ก ติ ข อ ง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อ นักศึกษา
สัตวสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ความรู
1) การมีความรู ความเขาใจ ใน 1) ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น 1-14
45%
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
ระหวางภาค การบาน ผลงาน
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 2) ประเมินจากการสอบ
15,16
10%
สาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร
2) มีความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
ทักษะทาง 1) มีความสามารถในการคิด
1) ประเมินผลจากผลงานการ 15-16
10%
ปญญา
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
แกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
เปนระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
กับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไขได
ทักษะ
1) มีความสามารถในการสื่อสาร 1) สังเกตพฤติกรรมในชั้น
1-15
10%
ความสัมพันธ กับผูอื่นที่มีความแตกตางและ
เรียน
ระหวาง หลากหลายไดอยางเหมาะสม
บุคคลและ และมีประสิทธิภาพ
ความ
2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคม
9
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ผลการเรียนรู

รายละเอียด

รับผิดชอบ

สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและแนะนํา
เสนอผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การ
เขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช
สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอ
ผลงานไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและ
การสืบคนไดอยางดี

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน กาประเมินผล

1) ประเมิ นทั กษะการสื่ อสาร 2,12,
ด ว ยภาษาเขี ย นจากรายงาน 13,14
แตละบุคคลและรายงานกลุม
ในสวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอ 4
รายงานหนาชั้นเรียน

10%

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องแขวนไทย กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. เอกสารประกอบการสอนเครื่องแขวนไทย.กรุงเทพฯ : หลักสูตรคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2542
มณีรัตน จันทนะผะลิน. เครื่องแขวนไทย. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2527..
มาโนช กงกะนันทน. ศิลปะการออกแบบ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2538.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
นิตยสารงานฝมือ
นิตยสารขวัญเรือน
นิตยสารประดิษฐประดอย
สื่ออินเทอรเน็ต พิมพคําคนวา “เตรืองแขวนไทย” “โมบาย” “สวนประกอบงานเครืองแขวนไทย”
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
2.กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาขอมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
- คนควาศึกษาขอมูลการจัดการเรียนการสอน
- หาขอมูลในรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก
- การทวนสอบจากการสอบถามความรูของนักศึกษา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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