มคอ.3 รายวิชาศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร
(Creative Arts and Crafts of Home Economics)
รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน หลักสูตรคหกรรมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

4502506 ศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร (Creative Arts and Crafts of Home Economics)

2. จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาตราจารย เอกพล ออนนอมพันธ
ผูชวยศาตราจารย ดร.ปฤณัต นัจนฤตย
4.2 อาจารยผูสอนรายวิชาผูชวยศาตราจารย ดร.ปฤณัต นัจนฤตย
email:paruenatsang@yahoo.com
5. ภาคการศึกษา 2 ชั้นปที่เรียน 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

โทรศัพท 0899269455

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน (1.1)
2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (1.2)
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3) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร (2.2)
4) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ (3.2)
5) มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (3.3)
6) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (4.1)
7) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม (4.2)
8) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ ทั้ง
ในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและ
ใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม (5.2)
9) ผูเรียนสามารถนําความรูที่เกี่ยวกับความสําคัญของศิลปะ หลักการและแนวคิดการสรางสรรค
งานศิลปะ มาประยุกตใชงานคหกรรมศาสตรอยางสรางสรรค (เฉพาะ)
10) ผูเรียนสามารถออกแบบและผลิตผลงานศิลปะโดยการบูรณาการกับคหกรรมศาสตรตางๆ เชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค(เฉพาะ)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาใหมที่พัฒนาขึ้นตาม มคอ. 2 ของเอกสารหลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของศิลปะ หลักการและแนวคิดการสรางสรรคงานศิลปะ การประยุกตใชศิลปะ
เพื่อการสรางสรรคดานคหกรรมศาสตร ศิลปะงานใบตอง การจัดดอกไม การแกะสลักผักและผลไม
Study the important of the arts. Basic principles and concepts of artistic creation are
taught with a home economics focus. This includes, banana leaf artwork, flower
arrangement, and vegetable and fruit carving
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

30 ชั่วโมง
(15X2)

สอนเสริม

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน

30 ชั่วโมง
(15x2)

การศึกษาดวยตนเอง

75 ชั่วโมง
(15X5)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการ 6 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสามารถใช
ชองทางการปรึกษาผานการติดตอทางเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social
Network)

2

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม (เฉพาะตัวที่เนน)
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเรียนรูโดยการปฏิบัติจากสถานการณจริง
(2) การบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยการเขียนแสดงทัศนะตอกระบวนการทํางาน
(2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรม
โดยมีเกณฑรูบิสคหลักสําหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
สามารถเขาใจวิธีการในการปฏิบัติงานและแกปญหาอยางดี
2
สามารถปฏิบัติงานและแกปญหาดวยวิธีการที่ดีและถูกตองตามหลักจริยธรรม
3
สามารถปฏิบัติงานและแกปญหารวมกับเพื่อนรวมชั้นเรียนไดโดยไมเอาเปรียบ
4
สามารถทําหนาที่ไดดี ทันกาลโดยเปนแบบอยางที่ดีในดานวิชาชีพและชวยเหลือ
เพื่อน
5
สามารถปฏิบัติตัวไดเปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ ชวยเหลือและแกปญหาของ
เพื่อน รวมถึงมีจิตสํานึกตอสวนรวม
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการบริการ
สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุม
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการเลือกใช
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ คือ การบรรยาย เนนการถามตอบ
แบบมีปฏิสัมพันธกับผูสอนผูเรียน เทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน และวิธีการสอนที่ในศตวรรษที่ 21 คือ การสอนโดยใชการออกแบบเปน
ฐานเพื่อการสรางสรรค
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(3) การเรี ย นรู จากสถานการณจ ริง จากการฝกงานในองคกรที่เกี่ย วของทางดานคหกรรม
ศาสตรและการทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค ผลงานการปฏิบัติสรางสรรคงานคหกรรมศาสตรที่ใช
ศิลปะเปนฐานในรูปแบบตางๆ
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
โดยมีเกณฑรูบิสคหลักสําหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร ทั้งงานศิลป
ประดิษฐ งานผาและเครื่องแตงกาย งานอาหาร และงานบาน
2
สามารถออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร โดยใชทัศนธาตุ
แตละธาตุ
3
สามารถออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ โดยใช
หลักการ ออกแบบแตละหลักการ
4
สามารถสรางงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ โดยประยุกตใช
ทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบอยางแบบระบบ
5
สามารถออกแบบสรางงานผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ
โดยประยุกตใชทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบอยางแบบระบบและสรางสรรค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวย
ตนเองเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยใชการออกแบบเปนฐานเพื่อการสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษาโดยเริ่มจากโจทย
ที่งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
(3) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน และการมีสวนรวมถามตอบใน
ชั้นเรียนมากขึ้น
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลงานสรางสรรคใชทักษะทางปญญาจากฐานการสรางสรรคของทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ
โดยมีเกณฑรูบิสคหลักสําหรับการประเมินดังนี้
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ระดับ
1
2
3
4
5

พฤติกรรม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ ทั้ง
งานศิลปประดิษฐ งานผาและเครื่องแตงกาย งานอาหาร และงานบาน
สามารถออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ โดยใช
ทัศนธาตุแตละธาตุ
สามารถออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ โดยใช
หลักการ ออกแบบแตละหลักการ
สามารถออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ โดย
ประยุกตใชทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบอยางบูรณาการโดยสามารถ
นําเสนอผลงานที่แปลกใหม
สามารถออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆโดย
ประยุกตใชทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบอยางบูรณาการโดยสามารถ
นําเสนอผลงานที่แปลกใหมและตรงตามแนวคิดของที่ลูกคาตองการ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาท
และหนาที่ไดอยางเหมาะสม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การเรียนรูโดยรวมมือ เนนการแนะนํา มารยาทตอบทบาท และความรับผิดชอบในการ
เรียนรูรวมกัน
(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
(3) บูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน อาทิ ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอ
ตนเองและสังคม
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินการทํางานกลุมโดยการสังเกตหรือสัมภาษณ
(2) ประเมินจากเขียนสรุปการกรบวนการทํางานในการบรรยายชิ้นงาน
โดยมีเกณฑรูบิคสหลักสําหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
สามารถรับรูและเขาใจวิธีการวางแผนตามบทบาทและหนาที่ของตนในการ
ออกแบบศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ
2
สามารถตอบสนองและรับฟงแนวคิดวิธีการของอจารย เพื่อนรวมชั้นและ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาใชในการวางแผนตาม บทบาทและหนาที่ของตนในการ
ออกแบบศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ
3
สามารถเห็นคุณคา การรับรูคุณคาและชื่นชมผลงานศิลปะสรางสรรคกับงาน
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4
5

คหกรรมศาสตรตางๆ ของผูเรียน เชฟ หรือ นักออกแบบรูปลักษณอาหารตางๆ
เพื่อใชในปฏิบัติงาน
สามารถนําเสนอมโนทัศนในสรางสรรค โดยใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
อยางรับฟงตามบทบาทและหนาที่ของตนและในการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
บุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
การสรางนิสัยดวยมุมมองเชิงบวกในการออกแบบสรางสรรค โดยใชทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ และในการพัฒนความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมี
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟ ง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้ อหาไดอยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
(1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาเปนพื้นฐาน
สําหรับการออกแบบสรางสรรคจานและรูปลักษณอาหาร
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขคํานวณมาใชสรางสรรค
ศิลปะกับงานคหกรรมศาสตร
(3) ประเมิ น จากการนํ า เสนอรายงานในชั้ น เรี ย น และการใช เ ทคโนโลยี ก ารนํ า เสนอใน
นิทรรศการปลายภาคเรียน
โดยมีเกณฑรูบิสคหลักสําหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
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1

สามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบหรือสรางนวัตกรรมดาน
ศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ จากแหลงตางๆในเครือขาย
อินเตอรเน็ต
สามารถเลือกใชขอมูลการออกแบบหรือสรางนวัตกรรมดานศิลปะสรางสรรคกับ
งานคหกรรมศาสตรตางๆ ที่ไดอยางมีเหตุผล
สามารถสรุปความคิดรวบยอดขอมูลการออกแบบหรือสรางนวัตกรรมดาน
ศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ ที่ไดมา
สามารถสื่อสารขอมูลดานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ ที่ไดมา
ดวยภาษา ภาพ และ เทคโนโลยีตางๆ
สามารถนําเสนอผลงานศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตรตางๆ ดวย
ภาษา ภาพ และ เทคโนโลยีตางๆ มาสรางสรรคเปนลีลาของตน

2
3
4
5

1. แผนการสอน
สัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนํารายวิชา
1
ปฐมนิเทศและ -ความรูทั่วไปเกีย่ วกับศิลปะ
ความรูทั่วไปและ (ความหมายและประเภท)
ความสําคัญ - ความสําคัญของศิลปะกับ
ของศิลปะ มนุษย
2
หลักการ
-ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ
สรางสรรค สรางสรรค
ศิลปะกับงาน -หลั ก การของศิ ล ปะกั บ การ
สรางสรรค
คหกรรม
ศาสตร
3
หลักทัศนธาตุ
กับงานคห
กรรมศาสตร

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับทัศน
ธาตุ
- ทัศนธาตุในการสรางสรรค
ศิลปะ

-ความรูทั่วไปเกีย่ วกับสีและ
4
น้ําหนัก
หลักทัศนธาตุ
- ทัศนธาตุเรื่องสีและน้ําหนัก
เรื่องสีและ
ในการสรางสรรคศิลปะ
น้ําหนัก

5
หลักการ
ออกแบบ

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบ
- การประยุกตใชหลักการ
ออกแบบในงานคหกรรม
ศาสตร

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

4

1.บรรยายและสนทนาเพื่อสอบถามความ
ตองการ และความคาดหวังตอรายวิชา
2.กิจกรรมที่ 1.1 ทดสอบความรูก อนเรียน(P)
3.กิจกรรมที่ 1.2 ถามตอบเรื่องความรูทวั่ ไป
และความสําคัญของศิลปะ (P)

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ใบกิจกรรม

อาจารย
ประจํา
วิชา

4

1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 2.1 ถามตอบเรื่องหลักการ
สรางสรรคศิลปะกับงาน คหกรรมศาสตร(P)
3.กิจกรรมที่ 2.2 ผังกราฟคเรื่องหลักการ
สรางสรรคศิลปะกับงาน คหกรรมศาสตร (G)

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ใบกิจกรรม

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 3.1 ถามตอบเรื่องทัศนธาตุ (P)
3.กิจกรรมที่ 3.2 การประยุกตใชทัศนธาตุ
ในงานคหกรรมศาสตร(P)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 4.1 ถามตอบเรื่องสีและน้าํ หนัก(P)
3.กิจกรรมที่ 4.2 ประยุกตใชสีและน้ําหนัก
ตามธีมงาน (G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 5.1 ถามตอบเรื่องหลักการ
ออกแบบ (P)
3.กิจกรรมที่ 5.2 การประยุกตใชหลักการ
ออกแบบในงานคหกรรมศาสตร(P)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ใบกิจกรรม

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

4

4

4
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

6
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
รูปลักษณ
อาหาร

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับรูปลักษณอาหาร
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับรูปลักษณอาหาร

7
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
จัดเลี้ยงและ
นําเสนอ
อาหาร

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับจัดเลี้ยงและ
นําเสนอ
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับจัดเลี้ยงและ
นําเสนออาหาร

8
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
เสื้อผาและ
เครื่องแตง
กาย

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับเสื้อผาและเครื่อง
แตงกาย
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับเสื้อผาและเครื่อง
แตงกาย

9
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
ผลิตภัณฑจาก
ผา

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับผลิตภัณฑจากผา
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับผลิตภัณฑจากผา

10
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
จัดตกแตงที่
อยูอาศัย

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับจัดตกแตงที่อยู
อาศัย
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับจัดตกแตงที่อยู
อาศัย

11
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
เครื่องเรือน
และเครื่องใช
ในบาน

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับเครื่องเรือนและ
เครื่องใชในบาน
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับเครื่องเรือนและ
เครื่องใชในบาน

12
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
ศิลปประดิษฐ
งานดอกไม
ใบตอง

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปประดิษฐ
งานดอกไมใบตอง
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปประดิษฐ
งานดอกไมใบตอง

ชั่วโมง

4

4

4

4

4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 6.1 ถามตอบเรื่องศิลปะ
สรางสรรคกับรูปลักษณอาหาร (P)
3.กิจกรรมที่ 6.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับรูปลักษณอาหาร (P)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 7.1 ถามตอบเรื่องศิลปะ
สรางสรรคกับจัดเลี้ยงและนําเสนอ(P)
3.กิจกรรมที่ 7.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับจัดเลี้ยงและนําเสนอ(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 8.1 ถามตอบเรื่องศิลปะ
สรางสรรคกับเสื้อผาและเครื่องแตงกาย(P)
3.กิจกรรมที่ 8.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับเสื้อผาและเครื่องแตงกาย(P)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 9.1 ถามตอบเรื่องศิลปะ
สรางสรรคกับผลิตภัณฑจากผา(P)
3.กิจกรรมที่ 9.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับผลิตภัณฑจากผา(P)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 10.1 ถามตอบเรื่องศิลปะ
สรางสรรคกับจัดตกแตงที่อยูอาศัย(P)
3.กิจกรรมที่ 10.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับจัดตกแตงที่อยูอาศัย(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 11.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง
สรรคกับเครื่องเรือนและเครื่องใชในบาน(P)
3.กิจกรรมที่ 11.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรร
กับเครื่องเรือนและเครื่องใชในบาน(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 12.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง
สรรคกับศิลปประดิษฐงานดอกไมใบตอง(P)
3.กิจกรรมที่ 12.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปะงานดอกไมใบตอง(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป

8

สื่อที่ใช

ผูสอน

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

มคอ. 3

สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

13
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
ศิลปประดิษฐ
การจัดดอกไม

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปประดิษฐ
การจัดดอกไม
- หลักการสรางสรรคศิลป
ประดิษฐการจัดดอกไม

14
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
ศิลปประดิษฐ
งานแกะสลัก
ผักและผลไม
และงานปน

- ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปประดิษฐ
งานแกะสลักผักและผลไมและ
งานปน
- หลักการสรางสรรคศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปประดิษฐ
งานแกะสลักผักและผลไมและ
งานปน

15
การนําเสนอ
ศิลปะ
สรางสรรคกับ
งานคหกรรม
ศาสตร เชิง
เศรษฐกิจ
สรางสรรค

16

ประเมินผล

การนําเสนอโครงงานบูรณา
การศิลปะสรางสรรคกับ
งานคหกรรมศาสตร

ทดสอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

4

1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 15.1 ทดสอบความรูหลังเรียน(P)
3.กิจกรรมที่ 15.2 การนําเสนอโครงงานบูรณา
การศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป

1.มัลติมีเดีย พาวเวอร
พอยด
2.วิดีทัศน
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือฯ

อาจารย
ประจํา
วิชา

3

กิจรรมที่ 16.1 ทดสอบปลายภาค

แบบทดสอบปลาย
ภาค

ชั่วโมง

1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 13.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง
สรรคกับศิลปประดิษฐการจัดดอกไม(P)
3.กิจกรรมที่ 13.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปะการจัดดอกไม(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
2.กิจกรรมที่ 14.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง
สรรคกับศิลปประดิษฐงานแกะสลักผักและ
ผลไมและงานปน(P)
3.กิจกรรมที่ 14.2 การประยุกตใชศิลปะ
สรางสรรคกับศิลปะงานแกะสลักผักและผลไม
และงานปน(G)
4.การมอบหมายงานและเตรียมกิจกรรม
สําหรับครั้งตอไป

4

4

อาจารย
ประจํา
วิชา

หมายเหตุ P = personal task G = group task

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่มุงเนน

(และคาน้ําหนักการประเมิน)

10

1

4

4

1

4

4

9

0.5

แบบประเมินรูบิคส

5

แบบทดสอบ

5

สังเกตพฤติกรรม

10

ตรวจผลงาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปญญา

ความรู

1.1 ทดสอบความรูกอนเรียน(P)
1.2 ถามตอบเรื่องความรูทั่วไปและความสําคัญของ
ศิลปะ (P)
2.1 ถามตอบเรื่องหลักการสรางสรรคศิลปะกับงาน
คหกรรมศาสตร(P)
2.2 ผังกราฟคเรื่องหลักการสรางสรรคศิลปะกับงาน
คหกรรมศาสตร (G)
3.1 ถามตอบเรื่องทัศนธาตุ (P)

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ

สั ป ด า
สัดสวน
ห ที่ ทํ า
การ
ก า ร
ประเมิน
ประเมิ
(รอยละ)
น





1

1





1

1





2

1



2

1



4

2

0.5



1





มคอ. 3
ผลการเรียนรูที่มุงเนน

(และคาน้ําหนักการประเมิน)





10



1

4

4

1



1

4

4

1



1

4

4

1



10
1

4

1

10
1

4

4

0.5

0.5

4

4

1

4

4

1







4

4

0.5

0.5



4

0.5

0.5

10



1



3

5



5

2



5

4

6

1

6

4

7

1

7

4

8

1

8

4

9

1

9

4

10

1

10

4

11

1

11

4

12

1






















4

3





10
1





10
1



5





10
1





10
1










สั ป ด า
สัดสวน
ห ที่ ทํ า
การ
ก า ร
ประเมิน
ประเมิ
(รอยละ)
น

4






4

แบบประเมินรูบิคส

สังเกตพฤติกรรม

10

แบบทดสอบ

ตรวจผลงาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.2 การประยุกตใชหลักการออกแบบในงานคหกรรม
ศาสตร(P)
6.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสรางสรรคกับรูปลักษณ
อาหาร (P)
6.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับรูปลักษณ
อาหาร (P)
7.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสรางสรรคกับจัดเลี้ยงและ
นําเสนอ(P)
7.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับจัดเลี้ยงและ
นําเสนอ(G)
8.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสรางสรรคกับเสื้อผาและ
เครื่องแตงกาย(P)
8.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับเสื้อผาและ
เครื่องแตงกาย(P)
9.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสรางสรรคกับผลิตภัณฑจาก
ผา (P)
9.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับผลิตภัณฑจาก
ผา(P)
10.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสรางสรรคกับจัดตกแตงที่
อยูอาศัย(P)
10.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับจัดตกแตงที่
อยูอาศัย(G)
11.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง สรรคกับเครื่องเรือน
และเครื่องใชในบาน(P)
11.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับเครื่องเรือน
และเครื่องใชในบาน(G)
12.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง สรรคกับศิลปประดิษฐ
งานดอกไมใบตอง(P)
12.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับศิลปะงาน
ดอกไมใบตอง(G)
13.1 ถามตอบเรื่องศิลปะสราง สรรคกับศิลปประดิษฐ
งานแกะสลักผักและผลไมและงานปน(P)
13.2 การประยุกตใชศิลปะสรางสรรคกับศิลปะงาน
แกะสลักผักและผลไมและงานปน(G)

ทักษะทางปญญา

5.1 ถามตอบเรือ่ งหลักการออกแบบ (P)

ความรู

3.2 การวาดภาพดวยทัศนธาตุในการสรางสรรคศิลปะ
(P)
4.1 ถามตอบเรื่องสีและน้ําหนัก(P)
4.2 ทัศนธาตุเรื่องสีและน้ําหนักในการสรางสรรค
ศิลปะ(G)

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ




1

4

4

0.5

0.5







12

4

1

4

4

0.5

0.5







13

1

13

4

10



10



มคอ. 3
ผลการเรียนรูที่มุงเนน

(และคาน้ําหนักการประเมิน)

ตรวจผลงาน

สังเกตพฤติกรรม

4

4

0.5

0.5







14

2

1

4

4

0.5

0.5







14

4

15

1

15

20

16

10

10
1



4

4

0.5

10

0.5




แบบประเมินรูบิคส

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

แบบทดสอบ

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กิจรรมที่ 16.1 ทดสอบปลายภาค

ทักษะทางปญญา

15.2 การนําเสนอโครงงานบูรณาการศิลปะ
สรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร(G)

ความรู

14.1 ถามตอบเรื่องการประยุกตศิลปะกับคหกรรม
ศาสตรเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค(P)
14.2 การประยุกตศิลปะกับคหกรรมศาสตรเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค(G)
15.1 ทดสอบความรูหลังเรียน (P)

สั ป ด า
สัดสวน
ห ที่ ทํ า
การ
ก า ร
ประเมิน
ประเมิ
(รอยละ)
น

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ








100

รวม

หมายเหตุ การประเมินผลใชการใหคะแนนเปนรายพิสยั โดยทุกพิสัยในแตละกิจกรรมใหทุกจุดมุงหมาย
ภาคทฤษฏี
1.ทดสอบความรูย อยในชั้นเรียน
รอยละ
2.สอบปลายภาค
รอยละ
รวม
รอยละ
ภาคปฏิบัติ
1.กิจกรรมฝกปฏิบตั ิในชั้นเรียน
รอยละ
2.โครงงานปลายภาค
รอยละ
รวม
รอยละ

เกณฑการประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน
คารอยละ
A
90-100
B+
85-89.9
B
75-84.9
C+
70-74.9
C
60-69.9
D+
55-59.9
D
50-54.9
F
0-49.9
I
M
-

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-
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20
10
30
50
20
70

ความหมายผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairy Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

รอการประเมิน (Incomplete)

ขาดสอบ (Miss Exam)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.ตําราและเอกสารหลัก
ปฤณัต นัจนฤตย (2561).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะสรางสรรคกับงานคหกรรมศาสตร.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กุลนิดา เหลือบจําเริญ. (2556) องคประกอบศิลป. กรุงเทพฯ: สกายบุกส.
กําจร สุนพงษศรี. (2555) สุนทรียศาสตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ขวัญแกว วัชโรทัย.(2534).วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโตะอาหาร เครื่องดื่มและเมนูอาหาร. กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ.
_________________. (2554).ศาสตรและศิลปะเกี่ยวกับโตะ .กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง.
เฉลิมศรี พิมลสมพงศ.(2556).การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ชลูด นิ่มเสมอ.(2557). องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร.
นิชยา ศิรธร, ผูแปล. (2556). มาทํากระเปาและของใชแบบงายๆ กับKamakura Swany.กรุงเทพฯ : บาน
และสวน.
มณีรัตน จันทนะผะลิน. (2531). งานใบตอง. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุพ.
________________. (2528). เครื่องแขวนไทยดอกไมสด. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุพ.
ริเอะ, มิยะตะ. (2556). อาคิรา รัตนาภิรัต, ผูแปล. 48 ไอเดียสรางสไตล สวยได 360 องศา.กรุงเทพฯ:
องคการคาของคุรสุ ภา.
พรสนอง วงศสิงหทอง.(2547) . ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย. กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดีย อินเตอรเนชั่นแนล.
______________(2549) . พจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น. กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดีย อินเตอร
เนชั่นแนล.
______________(2550) . การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและมัณฑนภัณฑ.กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร
พิชัย วาสนาสง. (2548).ขางครัวตะวันออก. กรุงเทพฯ: สีดา.
______________. (2543).ขางครัว. กรุงเทพฯ: สีดา.
วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2549).ศิลปะการออกแบบตกแตงภายใน.กรุงเทพฯ :วิทยาพัฒน.
สมชาย พรหมสุวรรณ.(2548).หลักการทัศนศิลป. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุชาติ เถาทอง. (2539). หลักการทัศนศิลป. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร. (2551). ออกแบบเฟอรนิเจอร. กรุงเทพฯ: โอดียนสโตร
Bavister ,S. (2001). Lighting for Food and Drink Photography. UK: RotoVision.
Bellingham,L and Bylee,J.A. (2008).Food Styling for Photographers a Guide to Creating
Your Own Appetizing Art.Oxford,UK;.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ทวีทอง หงษวิวัฒน. (2559). จานเดียว เอาอยู. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงแดด.
น. ณ. ปากน้ํา. (2548). แบบแผนบานเรือนไทยในสยาม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
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ไมเยอร,ราลฟ. (2540). พจนานุกรมศัพทและเทคนิคทางศิลปะ. มะลิฉัตร เอื้ออานันท, แปล. กรุงเทพฯ:
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ราชบัณฑิตยสถาน.(2556). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
สมประสงค นวมบุญลือ. (2557). สรางสรรค. นครปฐม:โรงพิมพมหาวทยาลัยศิลปากร.
เสรี วงษมณฑา.(2542).การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.
เสมอพร สังวาสร, บรรณาธิการ. (2551).เมนูไทยฟวชั่นฟูด.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร CUISINE.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- การสัมภาษณผูเรียนอยางไมเปนทางการผาน Inbox face book
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตร
- การประเมินการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- เครือขาย face book
- แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- แบบทดสอบและแบบประเมินความสามารถดวยเกณฑรูบิคส
3. การปรับปรุงการสอน
นํ า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลรายวิ ช าและผลการประเมิ น การสอนของอาจารย ม าพิ จ ารณา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารยผูสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกอน
เปดภาคเรียน โดยอาศัยการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษามาเปนเกณฑในการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบคะแนนในระดับรายวิชา
4.1.1 การทําการทวนสอบผลคะแนนในแตละชิ้นงานโดยการสังเกตการปฏิบัติงานในชั้นเรียน ใน
พิสัยแตละดาน (จากตารางแผนการประเมินผลการเรียนรู)
4.1.2 จากแบบทดสอบตางๆ เพื่อมาพัฒนาการสอนในพิสัยแตละดาน (จากตารางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู)
4.1.3 จาการสัมภาษณผูเรียนอยางไมเปนทางการผาน Inbox face book
4.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ใชระบบกลไกลของหลักสูตรตามมติการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรมาพัฒนารายวิชาในป
การศึกษาตอไป
4.3 การทวนสอบในระดับคณะ
ใชระบบกลไกลของคณะฯ ตามมติการประชุมของกรรมการทวนสอบของคณะฯ มาพัฒนารายวิชา
ในปการศึกษาตอไป
13

มคอ. 3

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอคณะฯ พิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอน ในปการศึกษาตอไป
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