รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

4553121 การรอยมาลัย
(Fresh Flower Garland)

หลักสูตรคหกรรมศาสตร
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2561

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรคหกรรมศาสตร ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4553121 การรอยมาลัย
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
ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารยหลักสูตรคหกรรมศาสตร เบอรโทรศัพท 062-24169653 Email
saibangornpanprom@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 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.ใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจในความหมายและความเปนมา ของการรอยมาลัย
2.สามารถเลือก การเตรียม การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการรอยมาลัย ได
3.สามารถปฏิบัติการรอยมาลัยแบบตางๆ การรอยอุบะ มาลัยชํารวยสําหรับโอกาสพิเศษได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและความเปนมาของพวงมาลัย รูปแบบของพวงมาลัยและการใช
เนื่องในโอกาสตางๆ การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณเพื่อการรอยมาลัย หลักและขั้นตอนการรอย
มาลัย การเก็ บ รักษามาลั ยให คงทนนาน ฝกปฏิ บั ติการรอยมาลัย แบบตางๆ การรอยอุบ ะ มาลัยชํารว ย
สําหรับโอกาสพิเศษ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม.

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
60 ชม.

การศึกษาดวยตนเอง
40 ชม.

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
1.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
2) อาจารยผูสอนในรายวิชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
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1.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย ประเมินโดยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
สาระสําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร
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
3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4

มคอ. 3
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
1.

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนํากิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาการรอยมาลัย
- วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียนและผู
ประดิษฐผลงานมาลัย
- ความเปนมาและ
ความสําคัญ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
อาจารยผูสอนแนะนําตัว
ผศ.ดร. พรยุพรรณ
และอธิบาย เนื้อหารายวิชา พรสุขสวัสดิ์
จุดประสงค และ เปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการ
วัดผลและประเมินผล
ระเบียบ วินยั ในการเรียน
งานใบตอง แนะนําหนังสือ
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-ประเภททของงานมาลัย
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
- สวนประกอบของงานมาลัย
- ความหมายของคําที่ใชใน
งานมาลัย

จํานวน
ชั่วโมง
4

แหลงการเรียนรู และ
กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
website เพิ่มเติม
ผศ.ดร. พรยุพรรณ
- อธิบายรายละเอียดในการ พรสุขสวัสดิ์
เรียน พรอมยกตัวอยางจาก
ของจริงและภาพประกอบ
การเรียน
-รวมกันอภิปรายถึงความ
เปนมา ความสําคัญของงาน
มาลัยประเภทสวนประกอบ
ความหมายของคํา ที่ใชงาน
มาลัย
- รวมกันอภิปราย การนํา
ผลงานมาลัยไปใชประโยชน

2.

งานมาลัยดอกไมสด
-ขั้นตอนการรอยมาลัย
-การพับแปนใบตอง
- การพับกลีบดอกไม ใบไม
- ความงามของมาลัย
- การเก็บรักษาพวงมาลัย

3.

การเลือก การเตรียม การใช
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
การรอยมาลัย

4

4.

- การประดิษฐดอกตุม
- ดอกตุมกลวยไม
- ดอกตุมกุหลาบ
- ดอกตุมมะลิ
- ดอกตุมดอกพุด

4

- มอบหมายงานให
นักศึกษาเขียนรายงานจาก
การเรียนรู
อาจารยอธิบายถึงงานมาลัย
ดอกไมสด
-ขั้นตอนการรอยมาลัย
-การพับแปนใบตอง
- การพับกลีบดอกไม ใบไม
ยกตัวอยางจากของจริงและ
ภาพประกอบการเรียน
- รวมกันอภิปรายถึง
ความงามของมาลัย การ
เก็บรักษาพวงมาลัย
อาจารยและนักศึกษารวม
อภิปรายเรื่องการเลือก การ
เตรียม การใช การดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณการรอย
มาลัย
อาจารยอธิบายหลักการการ
ประดิษฐดอกตุมและสาธิต
วิธีการมัดหรือเย็บดอกตุม
แบบตางๆ
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการมัด

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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มคอ. 3
- ดอกตุมบานดาวเรือง
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
5.

6.

7.

8.

9

- ดอกตุมบานดอกกลวยไม
อุบะ
- ความหมาย
-สวนประกอบของอุบะ
-ชนิดของอุบะ
-การรอยอุบะ
-การผูกอุบะ
-วิธีการรอยอุบะแบบตางๆ
-การประดิษฐโบวแบตางๆ
การรอยมาลัยซีก
-ความหมาย
-การรอยมาลัยซีกแบบไมมี
ลาย
-การรอยมาลัยซีกแบบมีลาย
การรอยมาลัยกลม
-ความหมาย
- วิธีการรอยมาลัยกลมแบบ
ไมมีลาย มาลัยกลมดอกมะลิ
ดอกรัก ดอกพุด กลวยไม
กุหลาบมอญ
-วิธีการรอยมาลัยกลมแบบมี
ลาย อาทิ มาลัยกลมลาย
เกลียว ลายประกอบ
การรอยมาลัยแบน
-ความหมาย
-มาลัยแบนยกดอก
-มาลัยแบนหัวทายเรียว
มาลัยตุม
-ความหมาย
-วิธีการรอยมาลัยตุมแบบ
ตางๆ
มาลัยตัวหนอน

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

4

หรือเย็บดอกตุมแบบตางๆ
กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

อาจารยอธิบายหลักการจัด ผศ.ดร. พรยุพรรณ
และสาธิตวิธีการและ
พรสุขสวัสดิ์
ขั้นตอนการรอยอุบะแบบ
ตางๆ การทําโบวแบบตางๆ
- นักศึกษาปฏิบัติการรอย
อุบะแบบตางๆและการทํา
โบวแบบตางๆ
อาจารยอธิบายหลักการจัด
และสาธิตวิธีการและ
ขั้นตอนการรอยมาลัยซีก
แบบมีลายและไมมีลาย
- นักศึกษาปฏิบัติการรอย
มาลัยซีกแบบมีลายและไมมี
ลาย
อาจารยอธิบายหลักการจัด
และสาธิตวิธีการและ
ขั้นตอนการรอยมาลัยกลม
แบบมีลายและไมมีลาย
- นักศึกษาปฏิบัติการรอย
มาลัยกลมแบบมีลายและไม
มีลาย

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

อาจารยอธิบายหลักการ
และสาธิตวิธีการและ
ขั้นตอนการรอยมาลัยแบน
- นักศึกษาปฏิบัติการรอย
มาลัยแบน
อาจารยอธิบายหลักการ
และสาธิตวิธีการและ
ขั้นตอนการรอยมาลัยตุม
และมาลัยตัวหนอน
- นักศึกษาปฏิบัติการรอย

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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มคอ. 3
-ความหมาย
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4
4

.
10.

-วิธีการรอยมาลัยตัวหนอน
มาลัยชํารวย
-มาลัยตุมชํารวย
-การรอยมาลัยโซดอกรัก
-มาลัยผาเช็ดหนา

11.

มาลัยชํารวย (ตอ)
- การรอยมาลัยกลมดอก
เขี้ยวกระแต
- มาลัยตัวกระแต
- มาลัยเย็บแบบ

4

12.

มาลัยชายเดียว
- มาลัยกลมดอกลายตา
ประชุม
-มาลัยกลมลายคชกริช

4

13.

มาลัยชายเดียว (ตอ)
-มาลัยกลมพุดแตงชอดอกไม

4

14.

มาลัยชายเดียว (ตอ)
-มาลัยกลมลายตาประชุม

4

มาลัยตุมและมาลัยตัว
กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
หนอน
อาจารยอธิบายเรื่องมาลัย
ชํารวยและสาธิตวิธีการ
ขั้นตอนการรอยมาลัยตุม
มาลัยโซดอกรัก มาลัย
ผาเช็ดหนา
-นักศึกษาฝกการรอยมาลัย
ตุม มาลัยโซดอกรัก มาลัย
ผาเช็ดหนา
อาจารยอธิบายรูปแบบ
หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการรอยมาลัยกลม
ดอกเขี้ยวกระแต มาลัยตัว
กระแต และมาลัยเย็บแบบ
-นักศึกษาปฏิบัติการรอย
มาลัยกลมดอกรอยมาลัย
กลมดอกเขี้ยวกระแต มาลัย
ตัวกระแต และมาลัยเย็บ
แบบ
อาจารยอธิบายรูปแบบ
หลักการ วิธีการรอยมาลัย
กลมลายคชกริช
-ปฏิบัติการรอยมาลัย
กลมลายคชกริช
อาจารยอธิบาย รูปแบบ
หลักการ วิธีการรอยมาลัย
กลมแตงชิอดอกไม
-นักศึกษาปฏิบัติการรอย
มาลัยกลม
แตงชอดอกไม(งานคู)
อาจารยอธิบาย รูปแบบ
หลักการ วิธีการรอยมาลัย
กลมลายตาประชุม
-นักศึกษาปฏิบัติการรอย

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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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

15.

มาลัย 2 ชาย

16.

การนําเสนอผลงาน

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
รายละเอียด
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
มาลัยกลมลายตาประชุม
(งานคู)
4
อาจารยอธิบาย รูปแบบ
หลักการ วิธีการรอยมาลัย2
ชาย
-นักศึกษาปฏิบัติการรอย2
ชาย
4
-นักศึกษานําเสนอผลงาน
การรอยมาลัยจากผา
สอบภาคปฏิบัติและทฤษฏีปลายภาค

ผูสอน

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร. พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1) อาจารย ประเมิ น โดยการ 1-15
10%
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา

1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
2) มีความตระหนักคุณคาของ
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อ
สัตวสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1) การมีความรู ความเขาใจ ใน 1) ประเมินจากผลงานระหวาง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
ภาค การบาน ผลงาน
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 2) ประเมินจากการสอบ
สาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร
2) มีความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของ

1-14

45%

15,16

10%
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มคอ. 3
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
ทักษะทาง 1) มีความสามารถในการคิด
ปญญา
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
เปนระบบ และมีตรรกะ
รายละเอียด
ผลการเรียนรู
2) มีความสามารถในการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
กับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไขได
ทักษะ
1) มีความสามารถในการสื่อสาร
ความสัมพันธ กับผูอื่นที่มีความแตกตางและ
ระหวาง หลากหลายไดอยางเหมาะสม
บุคคลและ และมีประสิทธิภาพ
ความ
2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคม
รับผิดชอบ สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
ทักษะการ 1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
วิเคราะหเชิง อุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงาน
ตัวเลข การ อยางมีประสิทธิภาพ
สื่อสารและ 2) สามารถสื่อสารและแนะนํา
การใช
เสนอผลงานไดอยางมี
เทคโนโลยี ประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การ
สารสนเทศ เขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช
สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอ
ผลงานไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและ
การสืบคนไดอยางดี

1) ประเมิ น ผลจากผลงานการ
แกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการประเมิน

15-16

10%

สัดสวนของ
การ
สัปดาหที่
ประเมิน ประเมินผล

1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

1-15

10%

1) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ดวยภาษาเขียนจากรายงานแต
ละบุ ค คลและรายงานกลุ ม ใน
สวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
2) ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน

2,12,
13,14

10%

4

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์และคณะ. (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรอยมาลัย กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จันทนา สุวรรณมาลี, (2540).มาลัย.กรุงเทพฯ: โอเดี้ยนสโตร.
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์, หลักการจัดดอกไมสด.
มณีรัตน จันทนะผะลิน , (2527).เครื่องแขวนไทยดอกไมสด. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้ง.
___________, (2527). การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ. กรุงเทพฯ:
สอิ้งมาศ นวรัตน , ม.ร.ว (2517) ตําราดอกไมสดและของชํารวย.พิมพครั้งที่ 4 กาวหนาการ
พิมพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
นิตยสารงานฝมือ
นิตยสารขวัญเรือน
นิตยสารประดิษฐประดอย
สื่ออินเทอรเน็ต พิมพคําคนวา “มาลัยดอกไมสด” “พวงมาลัย” “การรอยมาลัย”
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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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