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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรคหกรรมศาสตร ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4553424 ศิลปะงานใบตอง
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 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในความหมายและความเปนมา ของงานใบตอง
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2.สามารถเลือก การเตรียม การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณได
3.สามารถปฏิบัติการงานใบตองในรูปแบบตางๆ การหออาหาร การประดิษฐภาชนะใบตอง
กระทงดอกไม บายศรี ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณคาของงานใบตองที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และโอกาสพิเศษ การใชใบตองในการหอ
อาหาร ขนมและสิ่งของ การประดิษฐเพื่องานประเพณีและวัฒนธรรม การเลือก การเตรียม การใชและ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงานใบตอง รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการประดิษฐงานเพื่อหอขนม
หออาหาร หอดอกไม ประดิษฐจาน ถาด แจกัน กระเชา ซองดอกไม กระทงดอกไมและบายศรีปากชาม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม.

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชม.

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชม.

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการไดตลอดเวลา โดยผาน
Email ในมหาวิทยาลัยติดตอ Email pornyupun.por@ gmail.com
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
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(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
ผูเรีย นตองมี ความรู ความเขาใจ และทั กษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการบริการ
สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุม
(1) มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
(2) มี ความรูที่ เกิ ด จากการบูร ณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ย วของกับ สาขาวิช า คหกรรม
ศาสตร
(3) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนา องคความรูใหม มี
ความรู ความเข าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อ แกไขปญ หาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหม กับ ความรูเดิ ม การเชื่ อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับ ที่ สูงขึ้ นการเลือกใช
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน การ
เรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
(3) การเรียนรูจากสถานการณ จริง จากการฝกงานในองคกรที่เกี่ยวของทางดานคหกรรม
ศาสตรและการทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1)
ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การทดสอบยอย
และการนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
(2)
ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
(3)
ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเป นระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและคนหา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(2) มี ความสามารถในการบูร ณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรกับ ศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มี
คุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวย
ตนเองเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา โดยเริ่มจาก
โจทยที่งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญ
 หาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
(3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแกวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ เปน
ตน
(4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมี
สวนรวมถามตอบในชั้นเรียนมากขึ้น
3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
(3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางคหกรรมศาสตร
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง ครอบครั ว และสั งคมส ว นรวม สามารถปฏิ บั ติ ต นตาม
บทบาทและหนาที่ไดอยางเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุม
และสมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ใชการสอนแบบกลุม ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท
ความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
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เรียน

(3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา

4.1.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ 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 ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้งเพื่อการ
สืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝก
ทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอ
ดวยวาจาแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอ
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูล
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมใน
สวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
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(4) ประเมิ น จากการนํ าเสนอรายงานในชั้ น เรียน การนําเสนอในการสั มมนานิทรรศการ
งานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา
5.1แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
ชั่วโมง สือ่ ทีใ่ ช
แนะนําบทเรียนและสอบถามพื้นฐาน
4
ระเบียบ วินัยในการเรียน
ผศ.ดร.
เบื้องตน
งานใบตอง แนะนําหนังสือ พรยุพรรณ
- แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอน
แหลงการเรียนรู และ
ศิลปะงานใบตอง
website เพิ่มเติม
- วินัย คุณธรรมและจริยธรรมของ
- อธิบายรายละเอียดในการ
ผูเรียนและผูประดิษฐผลงานใบตอง
เรียน พรอมยกตัวอยางจาก
บทนํา
ของจริงและภาพประกอบ
-ความเปนมา ความสําคัญของงาน
การเรียน
ใบตอง
-รวมกันอภิปรายถึงความ
-คุณคาของงานใบตอง
เปนมา ความสําคัญของงาน
-โอกาสในการใชงานใบตอง
ใบตอง คุณคา ประเภทของ
-การจําแนกประเภทงานใบตอง
งานใบตอง
-วัสดุอุปกรณที่ใชในงานใบตอง
- รวมกันอภิปราย การนํา
- การนําผลงานใบตองไปใชประโยชนใน
ผลงานใบตองไปใช
โอกาสตางๆ
ประโยชน
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
เขียนรายงานจากการเรียนรู

1

2

การเลือกการเตรียมวัสดุและอุปกรณ
- การเลือกใบตอง
-การตัดใบตอง
-การเช็ดใบตอง
-การดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ

3

กระทงใสขนมและอาหาร
- การหอแบบตางๆ

4

4

อาจารยอธิบายการเลือกการเลือกใบตอง
-การตัดใบตอง
-การเช็ดใบตอง
ยกตัวอยางจากของจริงและ
ภาพประกอบการเรียน
- รวมกันอภิปรายการเลือก
การเตรียมและการดูแล
รักษาวัสดุและอุปกรณที่ใช
ในงานใบตอง
อาจารยอธิบายอธิบายและ
สาธิ ขั้นตอนวิธีทํากระทงมุม
ตางและการหออาหารดวย

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

(ตอ) กระทงใสขนมและอาหาร
- การประดิษฐกระทงมุมตางๆ

5

ภาชนะใบตองใสอาหาร
- การประดิษฐจานกลีบกุหลาบ

6

(ตอ) ภาชนะใบตอง ใสอาหาร
- การประดิษฐจานใบตองกลีบเล็บครุฑ

7

(ตอ) ภาชนะใบตอง ใสอาหาร
- การประดิษฐถาดใบตองกลีบผีเสื้อ/
กลีบกุหลาบแยม / กลีบการเวก

8

(ตอ) ภาชนะใบตอง ใสอาหาร
- การประดิษฐผอบใบตอง

9

กระทงดอกไม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช
ใบตอง
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
หออาหารดวยใบตอง
4
อาจารยสาธิตขั้นตอนการทํา
กระทงมุมตาง
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
หออาหารดวยใบตอง
4
อาจารยอธิบายและสาธิ
ขั้นตอนวิธีประดิษฐจาน
ใบตองกลีบกุหลาบ
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐจานใบตองกลีบ
กุหลาบ
4
อาจารยอธิบายและสาธิต
ขั้นตอนวิธีการประดิษฐจาน
ใบตองกลีบเล็บครุฑ
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐจานใบตองกลีบ
เล็บครุฑ
4
อาจารยอธิบาย และสาธิต
ขั้นตอนการประดิษฐถาด
ใบตองกลีบผีเสื้อ
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐถาดใบตองกลีบ
ผีเสื้อ
อาจารยอธิบายและสาธิต
ขั้นตอนการประดิษฐผอบ
ใบตอง
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐผอบใบตอง
4
อาจารยอธิบายและสาธิต
ขั้นตอนการประดิษฐกระทง
ดอกไม
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐกระทงดอกไม

ผูสอน

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ พร
สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ พร
สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10
กระทงลอย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4
อาจารยอธิบาย และสาธิต
ขั้นตอนการประดิษฐ
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐกระทงลอย
4
อาจารย อธิบาย และสาธิต
ขั้นตอนการประดิษฐแจกัน
ใบตอง
- นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐแจกันใบตอง
4
อาจารยอธิบาย สาธิตวิธี
ประดิษฐกระเชาใบตอง
-ใหนักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติการประดิษฐ
กระเชาใบตองแบบที่ 1
(กระเชาทรงเตี๊ย)
อาจารยอธิบาย สาธิตวิธี
ประดิษฐกระเชาใบตองแบบ
ที่ 2(กระเชาทรงสูง)
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐกระเชาใบตองแบบ
ที่ 2 (กระเชาทรงสูง)

11

ภาชนะใบตองใสดอกไม
-การประดิษฐแจกันใบตอง

12

(ตอ) ภาชนะใบตอง ใสดอกไม
-การประดิษฐกระเชาใบตองแบบที่ 1
(กระเชาทรงเตี๊ย)

13

(ตอ) ภาชนะใบตอง ใสดอกไม
-การประดิษฐกระเชาใบตองแบบที่ 2(
กระเชาทรงสูง)

14

(ตอ)ภาชนะใบตองใสดอกไม
-การประดิษฐซองใบตอง

4

15

บายศรี
-บายศรีแบบตางๆ
-การประดิษฐบายศรีปากชาม

4

16
สรุปและสอบภาคปฏิบัติปลายภาค

อาจารยอธิบาย และสาธิต
ขั้นตอนวิธีประดิษฐซอง
ใบตอง
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐซองใบตอง
อาจารย อธิบาย และสาธิต
ขั้นตอนวิธีประดิษฐบายศรี
ปากชาม
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ
ประดิษฐบายศรีปากชาม

ผูสอน
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ พร
สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ พร
สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.
พรยุพรรณ พร
สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.
พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
รายละเอียด
คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมิน

1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
2) มีความตระหนักคุณคาของ
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อ
สัตวสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ความรู 1) การมีความรู ความเขาใจ ใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
สาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร
2) มีความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
ทักษะทาง 1) มีความสามารถในการคิด
ปญญา วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
เปนระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในกาถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไขได
ผลกาเรียนรู
รายละเอียด

1) อาจารย ประเมินโดยการ
สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกตามปกติของ
นักศึกษา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

1) สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน

1) มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผูอื่นที่มีความแตกตางและ
หลากหลายไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

1) ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น
ระหวางภาค การบาน ผลงาน
2) ประเมินจากการสอบ

1) ประเมินผลจากผลงานการ
แกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

1-14

40%

15,16

10%

15-16

10%

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

1-15

10%
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ความ
2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคม
รับผิดชอบ สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
ทักษะการ 1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
วิเคราะห อุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงาน
เชิงตัวเลข อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและแนะนํา
การสื่อสาร เสนอผลงานไดอยางมี
และการใช ประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การ
เทคโนโลยี เขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช
สารสนเทศ สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอ
ผลงานไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและ
การสืบคนไดอยางดี

1) ประเมิ นทั กษะการสื่ อสาร
ด ว ยภาษาเขี ย นจากรายงาน
แตละบุคคลและรายงานกลุม
ในสวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน

2,12,
13,14

15%

4

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์และคณะ. (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานใบตอง กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ปรัชญา แพมงคล. (๒๕๕๓). งานใบตองสีสันเอกลักษณไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแมบาน.
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ. (2542) งานใบตองวิจิตรตองนวลมวลบุผา กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแมบาน
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ. (2558) งานใบตอง กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็มแอนดเอ็ม เลเซอรพริ้นต
มณีรัตน จันทนะผะลิน. (2540). งานใบตอง พิมพครั้งที่3. กรุงเทพฯ :อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
ศรีมุย เมืองยศ. (๒๕๕๓). ศิลปะการประดิษฐงานใบตอง. เชียงใหม : จรัสธุรกิจการพิมพ.
ศักรินทร หงสรัตนาวรกิจ. (๒๕๕๐). งานใบตอง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
นิตยสารงานฝมือ
นิตยสารขวัญเรือน
นิตยสารประดิษฐประดอย
สื่ออินเทอรเน็ต พิมพคําคนวา “งานใบตอง” “บายศรี” “กระทงลอย” “หออาหาร” “ภาชนะใบตอง”
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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