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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป  

1 รหสัและช่ือวชิา 

     07-612-107   การร้อยมาลยั  (Garland  Making) 

2 จาํนวนหน่วยกิต  

     3 หน่วยกิต  (1-4-4) 

3 หลกัสูตรและประเภทของวชิา 

     คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

     อาจารยศ์กัรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และอาจารยนิ์อร  ดาวเจริญพร 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ปบค.56/1 , ปบค.56/2 

6 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

     ไม่มี 

7 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 

     ไม่มี 

8 สถานท่ีเรียน 

     คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

9 วนัท่ีจดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     1  มิถุนายน   2557 
 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและความหมายของงานมาลยั 

การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลยั ทราบถึงส่วนประกอบของมาลยั เทคนิคการร้อยมาลยั 

และการประยกุตง์านมาลยัใหเ้หมาะสมกบัวสัดุทอ้งถ่ิน รวมถึงการเก็บรักษาคุณภาพของงานมาลยั 

2 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

    เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั มคอ.2 
 

 

มคอ. 3 
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หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1 คาํอธิบายรายวชิา 

      ประวติัความเป็นมาและความหมายของงานมาลยั วสัดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบของมาลยั เทคนิค

การร้อยมาลยั  การประยกุตง์านมาลยัใหเ้หมาะสมกบัวสัดุทอ้งถ่ิน คุณค่าของงานมาลยั การเก็บรักษา

คุณภาพของงานมาลยั 

2 จาํนวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย 15 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมเฉพาะความ

ตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบติั  60 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 4 ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ 
 

3 จาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่น (Course Syllabus)  

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ในวนัจนัทร์ และวนัศุกร์ 

เวลา 10.00 – 15.00 น.  
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

    พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนกัในคุณธรรมจริยธรรม 

 1.2   วธีิการสอน 

       1. ใหค้วามสาํคญัในวนิยั  การต่อตรงเวลา  การส่งงานในเวลาท่ีกาํหนด 

       2.  เนน้เร่ืองการแต่งกายและปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ 

            มหาวทิยาลยั 

       3.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยต่์อตนเอง  และสังคม ปลูกฝังจรรยาบรรณ 

            วชิาชีพ 

       4.  ผูส้อนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี    

 1.3 วธีิการประเมินผล 

        1.  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้หอ้งเรียนและการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 

        2.  ประเมินจากผลการเขา้ร่วมกิจกรรมและความรับผดิชอบในการทาํงานของนกัศึกษา 

        3.  สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของนกัศึกษา 
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2 ความรู้ 

 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

 1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและความหมายของงานมาลยั การเลือกใช้

วสัดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลยั ทราบถึงส่วนประกอบของมาลยั เทคนิคการร้อยมาลยั และการ

ประยกุตง์านมาลยัใหเ้หมาะสมกบัวสัดุทอ้งถ่ินรวมถึงการเก็บรักษาคุณภาพของงานมาลยั 

        2.  สามารถบูรณาการความรู้งานมาลยัใหเ้หมาะสมกบัวสัดุทอ้งถ่ินรวมถึงการเก็บรักษาคุณภาพ

ของงานมาลยัเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ 

 2.2 วธีิการสอน 

       1.ใชก้ารสอนอยา่งหลากรูปแบบ โดยเนน้หลกัทางทฤษฎีและการปฏิบติั  เพื่อใหเ้กิดองค ์

            ความรู้ 

        2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

        3.  มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํแฟ้มสะสมงาน 

        4.  ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการสร้างงานแกะสลกัโดยนาํหลกัการทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้

 2.3  วธีิการประเมินผล 

         1. การทดสอบยอ่ย สอบปฎิบติั 

         2.  พิจารณาจากการปฏิบติังานและช้ินงานสาํเร็จ 

         3.  การสอบปลายภาค 

 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

        1.  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐานเพื่อการวเิคราะห์ปัญหา 

        2.  สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา 

 3.2 วธีิการสอน 

        1.  การศึกษาคน้ควา้และรายงานทางเอกสารและรายงานหนา้ชั้นเรียน 

        2. ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานจากสถานการณ์จริง 

        3.  กรณีศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบงานมาลยัใหเ้หมาะสมกบัวสัดุและสมยันิยม (วเิคราะห์ สรุป 

เสนอแนวคิด) 

 3.3 วธีิการประเมินผล 

 1.  ประเมินผลจากรายงานและการนาํเสนอผลงาน 

 2. ประเมินผลจากการปฎิบติัการจากสถานการณ์จริง 

         3.  ประเมินจากกรณีศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตง์านมาลยัใหเ้หมาะสมกบัวสัดุและสมยันิยม 
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4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

        1.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

 4.2 วธีิการสอน 

 1. กาํหนดการทาํงานกลุ่ม  โดยใหห้มุนเวยีนการเป็นผูน้าํ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลดักนัเป็น      

        ผูร้ายงาน 

        2. ใหค้วามสาํคญัในการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบและการใหค้วามร่วมมือ 

        3.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษากลา้แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  โดยการจดัอภิปราย และเสวนา    

      งานท่ีมอบหมายท่ีใหค้น้ควา้ 

  4.  ใชว้ธีิการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น(Brainstorming)  เพื่อฝึกการยอมรับ  

        ความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยเหตุผล 

  5.  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 4.3  วธีิการประเมินผล 

        1.  ประเมินพฤติกรรมภาวะ  การเป็นผูน้าํ และผูต้ามท่ีดี 

        2.  พิจารณาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและการทาํงานร่วมกนัของนกัศึกษา 

        3.  ประเมินผลจากผลงาน 

 

 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา   

       1. ประยกุตใ์ชว้ธีิการทางคณิตสาสตร์และสถิติมาใชใ้นการศึกษาปัญหาและการนาํเสนอรายงาน     

 5.2 วธีิการสอน 

       1.  มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  และใหน้กัศึกษานาํเสนอหนา้ชั้น 

       2.  การใชศ้กัยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บ       

            มอบหมาย 

 5.3 วธีิการประเมินผล 

       1.  สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาดา้นความมีเหตุผลในดา้นเน้ือหา 

       2.  ประเมินจากผลงานและการนาํเสนอ 
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6 ทกัษะด้านการปฏิบัติงาน (ถา้มี) 

 6.1 ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ท่ีตอ้งพฒันา 

1.  สามารถปฏิบติังานตามแบบท่ีกาํหนดได ้

       2.  สามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งโดยอิสระ 

 6.2 วธีิการสอน 

       1.ใหน้กัศึกษาออกแบบทุกคร้ังก่อนให้นกัศึกษาลงมือฝึกปฏิบติัและใหค้าํแนะนาํทุก  

ขั้นตอน 

       2.  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการฝึกปฏิบติั 

       3.  ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีความประณีต 

       6.  ฝึกนกัศึกษาใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

       7.  อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานและดูแลการฝึกทกัษะตลอดเวลา 

 

 

 

6.3 วธีิการประเมินผล     

   1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

          2.  ประเมินจากผลงานสาํเร็จ 

          3.  พิจารณาจากผลการสอบปฏิบติั 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 
 

สปัดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วยเรียน/

บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

1 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการร้อยมาลยั 

          1.1  ประวติัความเป็นมาของการ

ร้อยมาลยั 

          1.2 ความหมายของการร้อยมาลยั   

           1.3  คุณค่าและประโยชนข์อง

มาลยั 

           1.4  ประเภทของมาลยั 

5 บรรยายประกอบส่ือ 

อภิปรายกลุ่ม 

Power Point  

ใบความรู้ 

- การถาม –

ตอบ และ

แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

- การนาํเสนอ

ผลงาน 

2 2. วสัดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลยั 

     2.1 วสัดุท่ีใชใ้นการร้อยมาลยั 

         2.1.1 ประเภทวสัดุ 

         2.1.2 การเลือกและการเก็บรักษา 

     2.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการร้อยมาลยั 

         2.2.1 อุปกรณ์ในการร้อยมาลยั 

         2.2.2 การดูแลรักษา 

5 บรรยายประกอบส่ือ 

อภิปรายกลุ่ม 

Power Point ใบ

ความรู้ 

- การถาม –

ตอบ และ

แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

- การนาํเสนอ

ผลงาน 

3 3. ส่วนประกอบของมาลยั 

     3.1 ตวัมาลยั 

          3.1.1 ชนิดและลกัษณะตวัมาลยั 

          3.1.2 การนาํไปใช ้

     3.2 อุบะ 

          3.2.1 ความหมายและ

ส่วนประกอบ อุบะ 

          3.2.2 ชนิดและลกัษณะอุบะ 

          3.2.3 การร้อยอุบะต่างๆ และการ

นาํไปใช ้

          3.2.4 ปฏิบติัการร้อยอุบะชนิด

ต่างๆ  

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- การแสดง

ความคิดเห็น 

- ผลงาน

สาํเร็จ 

-ขั้นตอนการ

ปฎิบติังาน 
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สปัดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วยเรียน/

บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

4      3.3 ส่ิงประกอบตกแต่งมาลยั 

           3.3.1 โบวผ์กูมาลยั 

           3.3.2 ซีกรัดขอ้มาลยั 

           3.3.3 ปฏิบติัการประดิษฐโ์บว์

ผกูมาลยั 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

5 4. เทคนิคการร้อยมาลยั 

     4.1  หลกัการร้อยมาลยั 

          4.1.1 การเตรียมวสัดุ-อุปกรณ์ 

          4.1.2 วธีิการพบักลีบดอกไม ้ตดั

และพบัใบไม ้

          4.1.3 วธีิการร้อยมาลยั 

          4.1.4 วธีิรูดมาลยั 

          4.1.5 วธีิแต่งตวัมาลยัหรือเขา้

พวง 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

6 5. การร้อยมาลยัแบบต่างๆ 

    5.1 การร้อยมาลยัซีก แบบต่างๆ 

          5.1.1 ความหมายและประเภท 

          5.1.2 ลกัษณะและวธีิการร้อย 

          5.1.3 การนาํไปใช ้

          5.1.4 วสัดุอุปกรณ์ 

          5.1.5 ปฏิบติัการร้อยมาลยัซีก

กหุลาบ 

          5.1.6 ปฏิบติัการร้อยมาลยัซีกพดุ

ยกดอก 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 
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สปัดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วยเรียน/

บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

7      5.2 การร้อยมาลยัตุม้แบบต่างๆ 

           5.2.1 ความหมายและลกัษณะ 

           5.2.2 วธีิการร้อยและการ

นาํไปใช ้

           5.2.3 ปฏิบติัการร้อยและการ

นาํไปใช ้

           5.2.4 ปฏิบติัการร้อยมาลยัตุม้

ลายขนมเปียกปูนสอดไส ้

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

8      5.3 การร้อยมาลยักลมแบบต่างๆ 

          5.3.1 ความหมายและลกัษณะ 

          5.3.2 วธีิการร้อย และการ

นาํไปใช ้

           5.3.3 สญัลกัษณ์และแผนผงัการ

ร้อยมาลยัลายต่างๆ 

           5.3.4 วสัดุอุปกรณ์ 

           5.3.5 ปฏิบติัการร้อยมาลยักลม

ลายเกลียว 

          5.3.6 ปฏิบติัการร้อยมาลยักลม

ลายตาประชุมเลก็ 

          5.3.7 ปฏิบติัการร้อยมาลยักลม

ลายตาประชุมใหญ่ 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

9      5.4 การร้อยมาลยัแบนแบบต่างๆ 

            5.4.1 ความหมายและลกัษณะ 

           5.4.2 วธีิการร้อยและการ

นาํไปใช ้

            5.4.3 วสัดุอุปกรณ์ 

            5.4.4 ปฏิบติัการร้อยมาลยัแบน

ดา้นเดียว 

            5.4.5 ปฏิบติัการร้อยมาลยัแบน 

2 ดา้น 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 
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สปัดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วยเรียน/

บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

10      5.5 การร้อยมาลยัตวัหนอนแบบ

ต่างๆ 

           5.5.1 ความหมายและลกัษณะ 

           5.5.2 วธีิการร้อยและการ

นาํไปใช ้

            5.5.3 วสัดุอุปกรณ์ 

            5.5.4 ปฏิบติัการร้อยมาลยัตวั

หนอนกลม 

            5.5.5 ปฏิบติัการร้อยมาลยัตวั

หนอนแบน 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

11      5.6 การร้อยมาลยัตวัสตัว ์

           5.6.1 ความหมายและลกัษณะ 

           5.6.2 วธีิการร้อยและการ

นาํไปใช ้

           5.6.3 วสัดุอุปกรณ์ 

           5.6.4 ปฏิบติัการร้อยมาลยัตวั

กระแตเกาะก่ิงไม ้

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

12 6. การเก็บรักษาคุณภาพงานมาลยั 

    6.1 วธีิการเก็บรักษามาลยั 

           6.1.1 การเก็บรักษาดอกไม้

ใบไมก่้อนการร้อย 

           6.1.2 การเก็บรักษาระหวา่งการ

ร้อย 

           6.1.3 การเก็บรักษาหลงัการร้อย 

     6.2 อุณหภูมิท่ีเหมาะในการเกบ็

รักษามาลยั 

           6.2.1  ปฎิบติัการเก็บรักษา

คุณภาพงานมาลยั 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

- ความคิด

สร้างสรรค ์

13 6.2 การประดิษฐม์าลยัจากวสัดุทอ้งถ่ิน 

           6.2.1 แนวทางการประดิษฐ์

มาลยัจากวสัดุทอ้งถ่ิน 

           6.2.2 ประเภทมาลยัจากวสัดุ

ทอ้งถ่ิน 

           6.2.3 การใชว้สัดุอุปกรณ์ 

 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

- ความคิด

สร้างสรรค ์
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สปัดาห์ 

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด        (หน่วยเรียน/

บทเรียน/หวัขอ้) 

จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

14      6.3 ฝึกปฏิบติัการประดิษฐม์าลยั

ประยกุตจ์ากวสัดุทอ้งถ่ิน 

           6.3.1 การประดิษฐม์าลยัจาก

วสัดุทอ้งถ่ิน 

          6.3.2 วธีิการร้อยและการ

นาํไปใช ้

          6.3.3 วสัดุอุปกรณ์ 

          6.3.4 ปฏิบติัการร้อยมาลยั

ประยกุตจ์ากวสัดุทอ้งถ่ิน 

5 สาธิตประกอบการ

บรรยาย 

 

ฝึกปฎิบติั 

Power Point  

ใบความรู้ 

ใบปฎิบติังาน 

- ผลงาน 

- สงัเกต

พฤติกรรม

การเรียน 

- ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

- ความคิด

สร้างสรรค ์

15    สอบปฎิบติั      

16    สอบปลายภาคการศึกษา     
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ      

การประเมินผล 

ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

การเขา้ชั้นเรียน การแต่งกาย 

การเตรียมความพร้อมทั้งวสัดุและ

อุปกรณ์ การส่งงานตามเวลาท่ี

กาํหนด การแสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

 

ดา้นความรู้ ทดสอบยอ่ย 1 

ทดสอบยอ่ย 2 

ทดสอบยอ่ย 3 

สอบปฏิบติั 

สอบปลายภาค 

8 

11 

14 

15 

16 

10 % 

10 % 

10 % 

 

ดา้นทกัษะทางปัญญา สอบปฏิบติั 

สอบปลายภาค 

15 

16 

20 % 

30 % 

ดา้นความสัมพนัธ์

ความรับผดิชอบ 

การสังเกตการปฏิบติังาน ตลอดภาค

การศึกษา 

 

ดา้นการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร 

การนาํเสนองาน การคน้ควา้ขอ้มูล 

แฟ้ทสะสมผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

ดา้นการปฏิบติังาน 

 

 

ผลงานสาํเร็จ 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 
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หมวดที ่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 เอกสารและตาํราหลกั 

ศกัรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. เอกสารประกอบการสอน วชิาการร้อยมาลยั ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2557. 

2 เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 

จนัทนา สุวรรณมาลี. 2533. มาลยั.พิมพค์ร้ังท่ี 2.โอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ. 

ชุมสาย สวนสิริ. เรียงร้อยมาลยั. ศรีสยามการพิมพ,์ กรุงเทพฯ. 

วนัเพญ็ พงษเ์ก่า. มปป. มาลยัดอกไมส้ด.สาํนกัพิมพแ์ม่บา้น, กรุงเทพฯ. 

ศกัรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. 2550. มาลยัดอกไมส้ด. โอเดียนสโตร์,กรุงเทพฯ. 

มณีรัตน์ จนัทนะผะลิน.2552. วจิิตรการกรองพวงมาลยั. อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชชิง,  

 กรุงเทพฯ. 

รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์. 2550. มาลยัผา้, บริษทั วาดศิลป์ จาํกดั, กรุงเทพฯ. 

3 เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

 
 

 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยจ์ดัทาํเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

 
2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 

      ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 

- ผลการเรียนของนกัศึกษา 

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 

       หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการ
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ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 

        ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในวชิา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณา

จากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิา

ไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมิใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

- ตั้งคณะกรรมการประจาํสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามท่ีกาํหนดใน

รายวชิา เช่น ขอ้สอบ  รายงาน วธีิใหค้ะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การดาํเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม

ขอ้ 4   

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั

ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 


