มคอ. 3
ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผัก-ผลไม้
Art of banana leaf and vegetable-fruit carving
รหัสวิชา 4552111

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผัก-ผลไม้
Art of banana leaf and vegetable-fruit carving
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอร์โทรศัพท์: 086-5697412
อีเมลล์: penake_sup@dusit.ac.th
อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการเรือน
เบอร์โทรศัพท์: 081-9215940
อีเมลล์: phonganan_sir@dusit.ac.th
4.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
อาจารย์กาญจนา เฟื้องศรี
อาจารย์ประจาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 081-6548886
อีเมลล์: kanchana_ple2522@hotmail.com

มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า
อาจารย์ประจาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 089-9057929
อีเมลล์: uneconomic@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.สิรินธร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 สิงหาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสาคัญและความเป็นมาของศิลปะงานใบตอง
การแกะสลักผักผลไม้ได้ถูกต้อง
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้โดยคานึงถึง
หลักโภชนาการ ความสะอาด ความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
3) ผู้เรียนสามารถเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใบตอง และการแกะสลักผักผลไม้เพื่อ
นาไปจัดสารับอาหาร การประดับตกแต่งสถานที่หรือใช้ในลักษณะอื่นได้
4) ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใบตอง และการแกะสลัก
ผักผลไม้ได้
มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
5) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานใบตอง และแกะสลักผัก ผลไม้ โดยคานึงถึงหลักโภชนาการ ความสะอาด
ความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
6) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานใบตองและแกะสลักผักผลไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการตกแต่ง
ประกอบการนาเสนออาหารไทยได้อย่างเหมาะสม
7) ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเก็บรักษางานใบตองและงานแกะสลักผักผลไม้ที่เหมาะสมได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และความเป็นมาของศิลปะงานใบตอง การแกะสลักผักผลไม้เพื่อ
นาไปจัดสารับอาหาร การประดับตกแต่งสถานที่หรือใช้ในลักษณะอื่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกั บงานใบตองและ
การแกะสลักผักผลไม้โดยคานึงถึงหลักโภชนาการ ความสะอาด ความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์สูงสุด
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนาไปใช้
Study of the definition, significance, and background of arts of banana leafs and fruit
and vegetable carving for dish and dining table decoration must be included in the course.
General knowledge of banana leaf functions, leaf-made containers for food fairs, fairs,
festivals and specific events should be introduced.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือเฉพาะรายที่ต้องการคาปรึกษา โดยสามารถติดต่อได้ทาง อีเมล์ และโทรศัพท์
มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.2 วิธีสอน
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 วิธีประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และทั กษะในศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการบริก าร
รวมทั้ งวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหารที่ เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทั ก ษะความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) การมีความรู้ ความเข้า ใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
2.2 วิธีสอน
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่ห ลังบทเรียนพร้อมกั บ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่ สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การ
ฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนาเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 วิธีสอน
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3 วิธีประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 วิธีสอน
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ความสามารถในการนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
อื่นๆที่ เกี่ยวข้อ ง มาประยุก ต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมู ล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการ
พัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้ เห็นและฟัง ถ่า ยทอดและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีสอน
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การจั ด รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เรี ย บเรี ย งเป็ น รายงาน และน าเสนอด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
5.3 วิธีประเมินผล
1) ประเมิ นทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม ในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทั กษะการสื่อ สารด้วยภาษาพูดจากพัฒ นาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
นาเสนอสัมมนา การนาเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
1.แนะนารายละเอียดวิชา
4
วัตถุประสงค์ แนวการสอน การวัดผล
และการประเมินผล
2. ความหมาย ความสาคัญ ความ
เป็นมาของศิลปะงานใบตองและการ
แกะสลักผักผลไม้ และการนาไปใช้
ประโยชน์
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานใบตองและ
การแกะสลักผักผลไม้

2

บทปฏิบัติการที่ 1 : ภาชนะบรรจุ
อาหารจากใบตอง

4

3

บทปฏิบัติการที่ 2 : กลีบใบตอง จาน
ใบตอง แบบที่ 1

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ และสื่อ
website
- อ. บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
ศิลปะงานใบตองและการแกะสลัก
ผักผลไม้
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน

ผู้สอน
อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

4

บทปฏิบัติการที่ 3 : จานใบตอง
แบบที่ 2

4

5

บทปฏิบัติการที่ 4 : ถาดใบตอง
แบบที่ 3

4

6

บทปฏิบัติการที่ 5 : บายศรีปากชาม

4

7

บทปฏิบัติการที่ 6 : การแกะสลักผัก
เพื่อจัดตกแต่งจานอาหาร

4

8

บทปฏิบัติการที่ 7 : การแกะสลักลาย
พื้นฐาน (ดอกข่า)

4

9

บทปฏิบัติการที่ 8 : การแกะสลักลาย
พื้นฐาน (ดอกรักเร่ ดอกบานชื่น)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน
อ.เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

10

บทปฏิบัติการที่ 9 : การแกะสลักลาย
พื้นฐาน (ดอกกุหลาบ ดอกคาร์เนชั่น)

4

11

บทปฏิบัติการที่ 10 : การปอกคว้าน
ผลไม้ การจัดเสิร์ฟผลไม้เพื่อ
รับประทาน

4

12

บทปฏิบัติการที่ 11 : การแกะสลักผัก
ผลไม้เพื่องานจัดเลี้ยง

4

13

บทปฏิบัติการที่ 12 : การแกะสลัก
ผลไม้ลายเถา

4

14

บทปฏิบัติการที่ 13 : การแกะสลัก
ผลไม้ลายสัญลักษณ์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ

ผู้สอน

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

อ. เป็นเอก
ทรัพย์สิน
อ.พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
15
นาเสนอจัดแสดงผลงาน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
4
นักศึกษาจัดแสดงผลงานใบตอง
และการแกะสลักผัก ผลไม้

ผู้สอน
อ. เป็นเอก
ทรัพย์สนิ
อ. พงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1) การมี จิต สานึกและตระหนั กในการปฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และมี ค วาม
รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อต นเองแ ล ะ สั งค ม เค าร พ
กฎระเบี ย บและข้ อบั ง คั บ ต่ างๆ ขององค์ ก ร
และสังคม
3) การมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี แ ละเนื้ อหาสาระส าคัญ ของรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้าน
วิชาชีพ

การประเมินพฤติกรรมด้าน
ความรับผิดชอบ พฤติกรรม
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
การเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม และนาเสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน

ความรู้

ทักษะปัญญา

- ประเมินจากผลงานระหว่าง
ภาค เช่น การบ้าน การเขียน
รายงาน การสอบย่อย การ
นาเสนอรายงานการค้นคว้า
หน้าชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนดู
ความรู้และความชานาญใน
การฝึกปฏิบัติ
2) ความสามารถในการท าความเข้ าใจและ - ประเมินโดยการสอบ
ประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม่ ๆ ข้อเขียน
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ - สอบปฏิบัติ
ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
- สอบปลายภาค
3) ค วาม ส าม าร ถ ใน ก าร ถ่ าย ท อ ด แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15
10%

1-15

40 %

15-16

30 %

มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
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มคอ. 3
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1) ความรับ ผิ ดชอบในงานที่ ได้รั บมอบหมาย
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) ความสามารถในการปรั บ ตั วและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
โดยสังเกตความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งเดี่ยว
และ เป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุ ป ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็ นและฟั ง ถ่ายทอดและ ภาษาพูดจากพัฒนาการการ
น าเสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

1-15

10%

2

10%

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
ราตรี เมฆวิลัย และคณะ. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้.
2559. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญ
สายบังอร ปานพรม. (2556). งานแกะสลักผักและผลไม้:การพัฒนาลวดลายเพื่อประกอบการ
จัดเลี้ยงระดับชาติ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ. (2554) การแกะสลักผักผลไม้. กรุงเทพมหานคร: วาดศิลป์.
อัครพล ไวเชียงค้า.(2556). ทัศนคติต่อการอนุรักษ์งานใบตอง ดอกไม้เครื่องสดของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธ์
มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
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มคอ. 3
หลักสูตรคหกรรมศาสตมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระ
นคร.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Magazine รวมถึงนิตยสาร และ website ทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปะใบตองและการแกะสลักผัก ผลไม้
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้เรียนประเมิ นประสิท ธิ ผ ลของรายวิชา ซึ่ง รวมถึง วิธีก ารสอน การจัดกิ จ กรรมทั้ งในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับ สนุนการเรียนการสอน ซึ่งมี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาตามแบบฟอร์มการประเมินผลรายวิชา
2. การประเมินการสอน
คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยหลั ก สู ต ร/คณะฯ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น การสอน จากการสุ่ ม การ
สังเกตการณ์สอน และการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียน ตลอดจนการนาข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยผู้เรียนมาวิเคราะห์
3. การปรับปรุงการสอน
ต่อเนื่องจากการประเมินการสอน (ข้อที่ 2 ) อาจารย์ผสู้ อนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) โดยละเอียด ระบุปัญหาในการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) และแนวการแก้ไข หรือ
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในภาค
การศึกษาถัดไป โดยระบุรายละเอียดอยู่ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการแต่งตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทาหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน โดย
ทวนสอบการวัดและประเมินผลจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน ข้อสอบและการให้คะแนนของผู้สอน
ความสอดคล้อ งกั บเกณฑ์ ก ารประเมินผลที่ ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา และทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนหรือสนทนากลุ่มผู้เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนและทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา นาไปวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การออกข้อสอบ การวัดประเมินผล

มคอ. 3 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

