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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4553520
ศิลปะการจัดตกแตงของขวัญ และเครื่องหอมไทย
Gifts Decoration Thai lncense
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 ศูนยการศึกษาในมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร. สายบังอร ปานพรม
อาจารยหลักสูตรคหกรรมศาสตร
เบอรโทรศัพทมือถือ : 062-4169653
E-mail : Saibangornpanprom@gamil.com
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสัวสดิ์
อาจารยประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร
โทรศัพทภายใน 5622
โทรศัพทมือถือ 081-3146442
e- mail pornyupun.por@gmail.com

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 2 รหัส 59
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชสีมา ดุสิต กรุงเทพ ประเทศไทย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูเรื่องของขวัญ ของที่ระลึก ของฝาก และของชํารวย
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถ เตรียมวัสดุ อุปกรณในการจัดและตกแตงของขวัญไดถูกตองและเหมาะสม
1.3 เพื่อใหผูเรียนสรรหาวัสดุตางๆ ที่มีอยูทั่วไปมาใชใหเกิดประโยชนสูงในการการประดิษฐของขวัญ
ของที่ระลึก ของฝาก และของชํารวย เพิ่มคุณคาความงามทางศิลปะ และเพิ่มมูลคาเปนรายได
1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐของขวัญ ของที่ระลึก ของฝาก และของชํารวยใชใน
โอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดและตกแตงของขวัญไดหลากหลายรูปแบบเพื่อใชในโอกาสตางๆ
1.6 เพื่อใหผูเรียนสามารถประดิษฐบัตรเชิญ และบัตรอวยพรไดอยางสวยงามเหมาะสม
1.7 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพหลัก อาชีพรองได
1.8 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปบูรณาการกับวิทยาการดานอื่นๆ เชน วิชาอาหาร การจัดเลี้ยง
การตกแตงบานเรือน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) ผูเรียนรูจักคนควาศึกษาขอมูลจากสื่อทางอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาตนเอง
2) ผูเรียนสามารถสรางสรรคและถายทอดออกมาเปนผลงานที่นําไปใชในโอกาสตางๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษา วัสดุ
อุปกรณ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการประดิษฐตลอดจนการจัดผลงานศิลปะประดิษฐ และเครื่องหอมไทย
วิธีทําเครื่องหอมไทย การบรรจุ และการเก็บรักษาเครื่องหอมไทย การทําน้ําอบไทย น้ําปรุง น้ําหอม บุหงา
ดอกไมสด และดอกไมแหง เพื่อเปนของขวัญ ของที่ระลึก ของฝาก ของชํารวย การฝกประดิษฐบัตรเชิญ บัตร
อวยพร การจัดดอกไม-ผลไม เพื่อนําไปมอบใหกับบุคคล และการจัดตกแตง การหอของขวัญใหประณีต
สวยงาม และการนําไปใช
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม.

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชม.

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชม.

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการไดตลอดเวลา โดยผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ที่www.facebook.com โดยเขารวมกลุม วิชาศิลปะการจัดตกแตงของขวัญ และเครื่องหอมไทย
2/61 รหัส 59 ซึ่งสามารถตั้งคําตอบและโตตอบได รวมทั้งการมอบหมายงานตางๆ และการประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเปนรายบุคคลโดยการนัด
หมายลวงหนาไดตามตองการ และเขารวมกลุมไลน วิชาศิลปะการจัดตกแตงของขวัญ และเครื่องหอมไทย
2/61 รหัส 59 ในแตละกลุมโดยแยกเปนตอนเรียน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม ( TQF 1.1 (1-5) )
1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) มีความตระหนักคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตวสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) การสรางระเบียบวินัยใน การรับวัสดุและอุปกรณ การสงงาน การทําความสะอาดตาม
ขอตกลงรวมกัน
2) การสอดแทรกความตระหนักของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตว ผานทางเนื้อหา
การเรียนรู กิจกรรม
3) การจัดกิจกรรมใหมีบทบาทผูนํา และผูตาม เพื่อรับฟงความคิดเห็น ลดความขัดแยง
4) การสรางกระบวนการเรียนรูผานการทํางานรวมกัน ใหเกิดความเอื้อเฟอเผื่อแผ
5) การสงเสริมการสรางผลงานที่เกิดจากกระบวนการประยุกตสรางสรรค ไมลอกเลียนแบบ
เพื่อใหเกิดจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษา ประเมินผลจากพฤติกรรม และการเรียนรูของตนเอง
2) อาจารย ประเมินโดยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา
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2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรคหกรรมศาสตร สามารถประยุกตใช
ความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม
( TQF 2.1 (1-3) )
1) การมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร
2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปพัฒนาแกปญหาและนําความรูทางคหกรรมศาสตรไป
ประยุกตไดจริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
อยางเหมาะสม
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู ที่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู และเชื่อมโยงความรูเชิง
บูรนาการ
2) ส งเสริม ให มี การค น คว าขอ มูล จากแหลงการเรีย นรูตางๆ เพื่ อนํามาพั ฒ นาสรางสรรค
ผลงานของตน
3) สงเสริมการเรียนรูจากสถานการณจริง เพื่อสรางประสบการณในการแกไขปญหา และการ
ประยุกตใชความรู
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) นั กศึกษา ประเมิ นผลจากผลงานระหวางภาคของตนเองดว ยการนํ าเสนอรายงานการ
คนควาหนาชั้น
2) อาจารย ประเมินโดยจากผลงานระหวางภาค เชนงานศึกษาคนควา งานภาคปฏิบัติ และ
ผลการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
( TQF 3.3.1 (1,4) )
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณเปนระบบ มีตรรกะ
2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไข
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงานเพื่อสงเสริมการคิด วิเคราะหเกี่ยวกับ แนวทางการสรางสรรคผลงาน
ที่มีเอกลักษณความเปนไทยได

8
2) การมอบหมายงานเพื่อการประยุกตใชความรูและทักษะเกี่ยวกับ แนวทางการสรางสรรค
ผลงาน ที่มีการถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) นักศึกษา ประเมินผลจากผลงาน แนวทางการสรางสรรคผลงานการทําสรุปกระบวนการ
สรางสรรคผลงาน
2) อาจารย ประเมินโดยจากผลงาน แนวทางการสรางสรรคผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะ
ดานความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม (TQF 4.1 (4) )
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2) มีความความเขาใจผูอื่น และสังคม แลสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
3) สามารถแกไขผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใชการการสอนแบบรายบุคคล และแบบกลุม ซึ่งตองมีบทบาทความรับผิดชอบของแตละคน
ในการเรียนรู ชวยเหลือรวมกัน ทั้งมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) นักศึกษา ประเมินผลจากพฤติกรรม และการเรียนรูของตนเอง
2) อาจารย ประเมินผลจากพฤติกรรม และผลงานของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทั กษะในการสื่อสาร และการ
นํ า เสนอ สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ต า งๆ ในการสร า งสรรค ผ ลงานได อ ย า งเหมาะสม ดั งนั้ น
มาตรฐานทั ก ษะด า นการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศต อ ง
ครอบคลุม (TQF 5.1 (1-3) )
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสาร และนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการคนควาจากแหลงการเรียนรู ดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
2) มอบหมายงานการนําเสนองานในรูปแบบการนําเสนอดวยปากเปลาประกอบการใชสื่อใน
การนําเสนอ
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3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูล และการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบ
เรียงเปนใบความรูและนําเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นักศึกษา ประเมินผลจากการนําเสนอผลการเรียนรูของตนเองที่ไดจากการคนควา โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อาจารย ประเมินผลจากการนําเสนอผลการเรียนรู ของนักศึกษาที่ไดจากการคนควา โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

2

3

แนวการสอน
วิชาศิลปะการจัดและตกแตงของขวัญ
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ระเบียบการปฏิบตั ิในชั้นเรียน
เนื้อหา
- ความหมายของของขวัญ ของที่
ระลึก ของฝาก และของชํารวย
- ความสําคัญของของขวัญ ของที่
ระลึก ของฝาก และของชํารวย
- ความเปนมาของของขวัญ ของที่
ระลึก
- ของฝาก และของชํารวย บัตรเชิญ
วัสดุและอุปกรณ
- การเลือก การเตรียม การใช วัสดุ
และอุปกรณในการจัดและตกแตงของ
ของขวัญ
- โอกาสที่ใหของขวัญ
-หลักศิลปะกับการจัดตกแตงของขวัญ
โบวแบบตางๆ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช
4
แนะนําอาจารยผูสอน
แนะนํารายวิชา
จุดประสงค และเปาหมาย
ของรายวิชา ลักษณะการ
เรียน การประเมินผล
และ แนะนําหนังสือ
-อาจารย บรรยาย
นักศึกษาซักถาม อภิปราย

ผูสอน
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย บรรยาย
ดร.สายบังอร
นักศึกษาซักถาม อภิปราย ปานพรม
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษา
ปานพรม
ซักถามและฝกปฏิบัติ
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
สรุปผลการศึกษา
พรสุขสวัสดิ์

10
4

การหอรูปทรงตาง

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบัติและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
การศึกษา
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย
และสาธิ ต นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ส รุ ป ผ ล
การศึกษา

ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

อาจารย บรรยาย อธิบาย
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปฏิบัติและสรุปผล
การศึกษา
อาจารย บรรยาย อธิบาย
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปฏิบัติและสรุปผล
การศึกษา

ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

-การหอของขวัญดวยรูปทรงกลม
-การหอของขวัญดวยรูปทรงกระบอก
5

-การหอของขวัญดวยรูปทรงขวด
การทํากลองและการหอกระถาง
ดอกไม
-การหอของขวัญรูปทรงหกเหลี่ยม
-การหอของขวัญดวยรูปทรง
สามเหลี่ยม
-การหอกระถางดอกไมจากกระดาษสา

6

การพับผาเช็ดหนา
-ดอกกุหลาบจากผาเช็ดหนา
-ปลาจากผาเช็ดหนา

4

7

เครื่องหอมของชํารวย

4

8

9

-การทําแปงพวง
-น้ําอบ
-น้ําปรุง
-ของชํารวยรูปแบบอื่นๆ
เครื่องแขวนไทย
-พูกลิ่น

การประดิษฐของที่ระลึก

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบัติและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
ปานพรม
และสาธิต นักศึกษาฝก
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
ปฏิบัติและสรุปผล
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบัติและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

-เครื่องแขวนลูกปดมาลัยโซ
-ตาขายหนาชาง
10

ของฝาก
-เคโคพาจ
-กระเชาตุกตา

11
11

การหอและการจัดชอดอกไม

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
ปานพรม
และสาธิต นักศึกษาฝก
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
ปฏิบัติและสรุปผล
พรสุขสวัสดิ์

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบัติและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ

4

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบัติและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

-การหอดอกไม
-การจัดชอดอกไมหนาเดียว
12

การหอชอดอกไม
-การหอชอกลม
-การหอชอยาว

13

การจัดกระเชา
-การจัดกระเชาผลไมกลม
-การจัดเชาผลไมสี่เหลี่ยม

14

การประดิษฐกระเชาใบตอง
- การออกแบบ
- ขั้นตอนและวิธีการจัด
- หนาที่ใชสอย

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบัติและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

15

การประดิษฐกระเชาในเทศกาล
สงกรานต
-กระเชาใบตอง
-การหอกระเชาผาปาน
- การออกแบบ
- ขั้นตอนและวิธีการจัด
- หนาที่ใชสอย

อาจารย บรรยาย อธิบาย ดร.สายบังอร
และสาธิต นักศึกษาฝก
ปานพรม
ปฏิบตั ิและสรุปผล
ผศ.ดร.พรยุพรรณ
พรสุขสวัสดิ์

16

สอบปลายภาค ปฏิบัติ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.

ผลการ
เรียนรู
1.1 1.2 1.3
1.5

2.

2.1 2.2 2.3
2.4 2.5

3.

3.1 3.2 3.3
3.5

4.

4.1 4.2 4.3
4.4 4.5

5.

5.1 5.2 5.4
5.5

วิธีการประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ความมีวินัย ตอการเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงเวลา
- มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แล ะมี ค วาม
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มี ความซื่ อ สั ตย ขยัน และอดทนตอ การ
ทํางาน
ดานความรู
-มีความรู ทักษะ ความชํานาญในการ
เลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัดและตกแตง
ของขวัญ
-นักศึกษาตองจัดและตกแตงของขวัญได
นําไปใชในโอกาสตางๆ และนําไปปรับใชใน
การประกอบอาชีพได
- ฝกปฏิบัติการจัดและตกแตงของขวัญ
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- นั กศึ กษา คิ ดคน และพัฒ นาองคความรู
จากการสํารวจ สืบคน และนําเสนอขอมูล
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
- มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใน งา น ที่ ได รั บ
มอบหมายการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการทํางานเปนกลุม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
- รู จั ก คํ า นวณวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการจั ด และ
ตกแตงของขวัญ
- รูจักกะขนาด สัดสวน การจัดและตกแตง
ของขวัญ รูจักวิเคราะห และแกป ญหา ใน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
60 %

2-16

20%

2-16

10%

2-16

5%

2-16

5%
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เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
81-89
76-80
70-75
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติการไมต่ํากวา 85 % (ยกเวนกรณีมีเหตุ
จําเปน)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือ ศิลปะการจัดและการตกแตงของขวัญ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ทัศนีย ศิริศิลป.(2539). หลากหลายแบบหอของขวัญ. กรุงเทพมหานคร : ก.พล.
นิชชินจัง.(2553). ของขวัญกินไดที่ทํามาจาก “หัวใจ”. กรุงเทพมหานคร : ริช.
วิลาวัลย วิสุทธิ์ศักดิ์ และคณะ. (2539). แตงของขวัญ. กรุงเทพมหานคร : ศรีสยาม.
สายใจ เจริญรื่น. (2553). ศิลปะการหอของขวัญ. กรุงเทพมหานคร : เพชรการเรือน.
ศรราม ดีรอด. (2547). ศิลปะการหอของขวัญ. กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป.
สุดสาย เชียรวิจิตร. (ม.ป.ป.). หอของขวัญมอบใหแทนใจ. กรุงเทพมหานคร : แมบาน.
สุริยา รอดเชื้อ. (2533). กลองวิจิตร. กรุงเทพมหานคร : ตนออ.
สํานักพิมพดินสอ. (2535). หมสวยใหของขวัญ. กรุงเทพมหานคร : เสนดินสด.
อิวาชิตะ โนริโกะ. (2551). เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ. กรุงเทพมหานคร
: สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วารสารงานฝมือ
วารสารขวัญเรือน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) วันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ผานมา และประโยชน ขอคิดเห็ นของนั กศึกษาตอการพั ฒ นารายวิชาเพื่ อ
สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
2) ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวลผลความคิด
วิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒ นารายวิชาผานระบบการ
ประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของ
นักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2) การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัติ
3) ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
4.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
1) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
2) (อาจ)มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงวิธีการศึกษา
ควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาภาคปฏิบัติ ผลจากการประเมินจะนําไปจัดการเรียนการสอนในรุน
ตอไป
2) นําผลการประเมินตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

