มคอ. 3 หน้ า 1

รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

4553122 การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท
Floral Arrangement for Buddhist Ordinations

หลักสูตรคหกรรมศาสตร
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2561

มคอ. 3 หน้ า 2
สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5
หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

มคอ. 3 หน้ า 3
หมวด 7

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

มคอ. 3 หน้ า 4

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4553122 การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร คหกรรมศาสตร วิชาเอก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
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 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
การจัดดอกไม งานใบตอง
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 ธันวาคม 2560

มคอ. 3 หน้ า 5
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาบอกถึงความหมายความสําคัญและความเปนมาของการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท
2. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบโอกาสการนํารูปแบบงานดอกไมไปใชในประเพณีอุปสมบทได
อยางเหมาะสมและถูกตอง
3. นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไมในงานพิธอี ุปสมบทที่ใชใน
สังคมปจจุบัน
4. นักศึกษาปฏิบัติการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบทไดอยางสวยงาม
5. นักศึกษานําผลการเรียนที่ไดเรียนรูไปใชในการประกอบอาชีพตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. นักศึกษาคนควาเรื่องการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบทไดในอินเตอรเน็ต
2. นักศึกษาศึกษาความรูเพิ่มเติมไดจากหนังสือการจัดดอกไมในพิธีมงคลและตําราเรืองการ
ออกแบบดอกไมเพื่อใชในโอกาสพิเศษ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความเปนมา คุณประโยชนและวัฒ นธรรมการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท รูปแบบ การเลือก
การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณวิธีการและขั้นตอนการประดิษฐดอกไม บูชาพระรัตนตรัย
การจั ด โต ะหมู กรวยอุ ป ช ฌาย พุ ม คู ดอกไม คลุ มไตร พานดอกไมธูป เที ย น ดอกไมถวายพระ ดอกไม
อธิษฐาน เกณฑการตัดสินใจในการเลือกแบบ การออกแบบการจัดดอกไมเพื่อใหเหมาะสมกับสังคมไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
50

การศึกษาดวยตนเอง
45

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายกลุมหรือรายบุคคลโดยแจงใหนักศึกษาทราบทาง E-mail
หรือโทรศัพท หรือนักศึกษานัดหมายเวลากับอาจารยดวยตนเอง

มคอ. 3 หน้ า 6
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมี
ความสุข ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
(4) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
(2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
(2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(3) ผูใ ชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองพัฒนา
2.1.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการบริการ
สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุม
(1) มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง
เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
(2) มี ความรูท่ี เกิ ดจากการบู รณาการของศาสตรตางๆ ที่ เกี่ ย วข องกั บ สาขาวิช า คหกรรม
ศาสตร
(3) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนา องคความรูใหม
มีความรูความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อ แกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
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(1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหม กับ ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่ สูงขึ้นการเลือกใช
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
(3) การเรียนรูจากสถานการณ จริง จากการฝกงานในองคกรที่เกี่ยวของทางดานคหกรรม
ศาสตรและการทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การทดสอบ
ยอย และการนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
(3) ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและคนหา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบู รณาการองค ความรูดานคหกรรมศาสตรกับ ศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มี
คุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวย
ตนเองเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา โดยเริ่มจาก
โจทยที่งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
(3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแกวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ เปน
ตน
(4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมี
สวนรวมถามตอบในชั้นเรียนมากขึ้น
3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
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(2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
(3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางคหกรรมศาสตร
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มีความรับผิ ด ชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมส วนรวม สามารถปฏิบั ติต นตาม
บทบาทและหนาที่ไดอยางเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะของผูนํากลุม
และสมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ใชการสอนแบบกลุม ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท
ความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
(3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
เรียน
4.1.3 กลยุท ธ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียง
สวนใหญ
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ใน
การประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้งเพื่อการ
สืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
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5.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝก
ทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอ
ดวยวาจาแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอ
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูล
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมใน
สวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
(4) ประเมิน จากการนําเสนอรายงานในชั้น เรียน การนําเสนอในการสัมมนานิ ทรรศการ
งานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
- แนะนํากิจกรรมการเรียน
4 - อธิบายรายละเอียดในการเรียน ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
การสอนการจัดดอกไมใน
พรอมยกตัวอยางจากของจริง
พรสุขสวัสดิ์
งานพิธีมงคล
และภาพประกอบการเรียน
- วินัย คุณธรรมและ
- อธิบายระเบียบ วินัยในการ
จริยธรรมของผูเรียนและชาง
เรียน
หรือผูประดิษฐผลงานการจัด
- รวมกันอภิปรายนําผลงานไปใช
ดอกไมในประเพณีอุปสมบท
ประโยชนในโอกาสตางๆ
บทที่ 1 พิธีอุปสมบทของไทย
- รวมกันอภิปรายพิธีอุปสมบท
- ความเปนมา
ของไทย ประเภทของการบวช
- ประเภทของการบวช
ลําดับขั้นตอนพิธีอุปสมบท
- ลําดับขั้นตอนพิธีอุปสมบท
ความรูทั่วไปเรื่องการจัดดอกไมใน
- อธิบายรายละเอียด เรื่อง
ผศ.ดร.
พิธีอุปสมบท
ความรูทั่วไปเรื่องการจัดดอกไม พรยุพรรณ
- ความสําคัญของการจัดดอกไม
ในพิธีอปุ สมบท
พรสุขสวัสดิ์
ในงานพิธีอุปสมบท
- รวมกันอภิปรายความสําคัญ
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สัปดาหที่

3

4

5

6

7

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
- ประโยชนและคุณคาของการจัด
4
ของการจัดดอกไมในงานพิธี
ดอกไมในงานพิธีอุปสมบท
อุปสมบท ประโยชนและคุณคา
รวมถึงวัฒนธรรมการจัดดอกไม
-รูปแบบการจัดดอกไมในงานพิธี
ดอกไมและใบไมมงคล
ของไทย
การเลือกดอกไม ใบไม การเก็บ
-ดอกไมและใบไมมงคล
รักษาดอกไมและใบไม การเลือก
-การเลือกดอกไม ใบไม
วัสดุและอุปกรณเครื่องมือ
-การเก็บรักษาดอกไมและ
เครื่องใช
ใบไม
-การเลือกวัสดุและอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช
หลักศิลปะที่ใชในการจัด
4 - อธิบายรายละเอียด-หลักการ
ดอกไมในงานพิธีมงคล
ออกแบบ
-หลักการออกแบบ
- ทฤษฏีและการใชสีการเลือกสี
-ทฤษฏีและการใชสี
ดอกไม หลักการจัดองคประกอบ
-การเลือกสีดอกไม
ศิลป
-หลักการจัดองคประกอบ
ศิลป
- การจัดดอกไมบูชาพระ
4 - บรรยายหลักการจัดและการ
-การจัดโตะหมูบูชาพระ
สาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
รัตนตรัย
การจัดโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย
-การจัดโตะหมูบูชาพระ
-นักศึกษาปฏิบัติการ การจัดโตะ
รัตนตรัย
หมูบูชาพระรัตนตรัย
การจัดดอกไมบูชาพระ (ตอ)
4 บรรยายหลักการจัดและการ
-พานบูชาพระ
สาธิตวิธีการจัดพานบูชาพระ
-หลักการจัด วิธีการและ
-นักศึกษาปฏิบัติการพานบูชา
พระ
ขั้นตอนการตกแตงตนเทียน
พรรษา
การจัดดอกไมบูชาพระ (ตอ)
4 -บรรยายหลักการจัดและสาธิต
-การจัดแจกันดอกไมบูชาพระ
วิธีการและขั้นตอนการจัดจัด
-การจัดแจกันดอกมพระธรรม
ดอกไมบูชาพระ
-นักศึกษาปฏิบัติการจัดดอกไม
บูชาพระ
การจัดดอกไมบูชาพระ (ตอ)
-บรรยายและอภิปรายถึงการจัด
-การจัดชอนดอกไมถวายพระ
ชอนดอกไมถวายพระ
2 แบบ
-นักศึกษาปฏิบัติการจัดชอน
ดอกไมถวายพระ2 แบบ

ผูสอน
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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สัปดาหที่
8

9

หัวขอ/รายละเอียด
การจัดดอกไมในประเพณี
การบวช
-ขั้น 5
-ขั้น 8
- ดอกไมอธิษฐาน
การจัดดอกไมในประเพณี
การบวช (ตอ)
-พานดอกไมธูปเทียนแพ

10

ดอกไมในพิธีทําขวัญนาค
-บายศรี
-ประวัติความเปนมา
-ประเภทของบายศรี
- ปฎิบัติบายศรีบายศรีตน

11

ดอกไมในพิธีทําขวัญนาค
(ตอ)
-บายศรีใหญ
-บายศรี3ชั้น

12

ดอกไมถวายพระอุปชฌาย
-พระคูสวด
- กรวยอุปชฌาย
-ดอกไมถวายพระอันดับ

13

การจัดดอกไมถวายพระ
อุปชฌาย พระคูสวด (ตอ)
- พุมคูสวด
-ธูปเทียนพนม

14

การจัดดอกไมเชิญผาไตร
-รูปแบบของดอกไมเชิญผา
ไต

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4 บรรยายหลักการจัดและ
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
จัดขั้น 5 ขั้น 8 ดอกไมอธิษฐาน
- นักศึกษาปฏิบัติการจัดขั้น 5
ขั้น 8 ดอกไมอธิษฐาน
4 บรรยายหลักการจัดและ
-การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
จัดพานดอกไมธูปเทียนแพ
-นักศึกษาปฏิบัติการจัดพาน
ดอกไมธูปเทียนแพ
4 บรรยายหลักการจัดและ
-การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
ทําบายศรีบายศรีตนและบายศรี
บายศรี3ชั้น
-นักศึกษาปฎิบัติบายศรีบายศรี
ตน
4 บรรยายหลักการจัดและ
-การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
ทําบายศรีบายศรีใหญและบายศรี
บายศรี3ชั้น
-นักศึกษาปฎิบัติบายศรีใหญและ
บายศรี3ชั้น
4 บรรยายหลักการจัดและ
-การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
ทํากรวยอุปชฌาย ดอกไมถวาย
พระอันดับ
-นักศึกษาปฎิบัติกรวยอุปชฌาย
ดอกไมถวายพระอันดับ
4 - บรรยายหลักการจัดและ
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
จัด พุมคูสวด และธูปเทียนพนม
- นักศึกษาปฏิบัติการจัดพุมคูสวด
และธูปเทียนพนม
4 - บรรยายหลักการจัดและ
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
จัดโครงตาขายชั้นเดียว

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

ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ. ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

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

มคอ. 3 หน้ า 12
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
-โครงตาขายชั้นเดียว

จํานวน
ชั่วโมง

15

การจัดดอกไมเชิญผาไตร
(ตอ)
-โครงตาขาย 2 ชั้น

4

16

การจัดดอกไมเชิญผาไตร
(ตอ)
-โครงตาขายหลังประทุน

4

17
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
รายละเอียด
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
-นักศึกษาปฏิบัติการจัด
โครงตาขายชั้นเดียว
- บรรยายหลักการจัดและ
การสาธิตวิธีการและขั้นตอนการ
จัดโครงตาขาย 2 ชั้น
-นักศึกษาปฏิบัติการจัด
โครงตาขาย 2 ชั้น
-สาธิตวิธีการและขั้นตอนการจัด
ดอกไมคลุมไตรหลังประทุน
-นักศึกษาปฏิบัติการจัดดอกไม
คลุมไตรหลังประทุน
สอบภาคปฏิบัตแิ ละสอบปลาย
ภาค

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

1-14

45%

15,16

10%

มคอ. 3 หน้ า 13
คนควาและพัฒนาความรูของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
ทักษะทาง 1) มีความสามารถในการคิด
ปญญา
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
เปนระบบ และมีตรรกะ
ผลการเรียนรู
รายละเอียด
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
สัปดาหที่
การ
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%

มคอ. 3 หน้ า 14
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือ การจัดดอกไมในงานพิธอี ุปสมบท
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จันทนา สุวรรณมาลี. มาลัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2533.
. การจัดดอกไมในประเพณีไทย. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2534.
. การจัดพาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2539.
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. การจัดดอกไมในพิธีอุปสมบท. กรุงเทพฯ : หลักสูตรคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550.
.การจัดดอกไมในพิธีมงคล. กรุงเทพฯ : กราฟฟคไซท.2560
มณีรัตน จันทนะผะลิน. งานใบตอง. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่ง,
2540.
มยุรี นนทปทมะดุล. ดอกไมกับชีวิตไทย. ภาควิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง สหวิทยาลัยทวารวดี, 2531.
มาลัย พงษไทย. การจัดดอกไมสดในงานพิธีตาง ๆ. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2526.
มาโนช กงกะนันทน. ศิลปะการออกแบบ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2538.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
นิตยสารงานฝมือ นิตยสารขวัญเรือน บทเรียนสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอร และเว็บไซด
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จาก
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
2) ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวลผลความคิด
วิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการ
ประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการ
ของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2) การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัติ
3) ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

มคอ. 3 หน้ า 15
1) ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- (อาจ)มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจาก ขอ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธี
การศึกษาควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาภาคปฏิบัติ ผลจากการประเมินจะนําไปจัดการเรียน
การสอนในรุนตอไป
2) นําผลการประเมินตนเองจาก ขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

