
 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

รหัส  20527410 วชิา ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  

ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 

จัดทาํโดย 

 นางปตญิา  มงัคละครีี  

สาขาวชิาการโรงแรม 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 

 



 

บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 

 

 

ผู้บริหาร 

ความคิดเห็น 

ควร

อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

1.        

……………………….. 

            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 

        หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2560 

 

 

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

2.       

 ……………………… 

          (ผศ.สุจิน  สุนีย)์        

        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

         ...../................./2560 

 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      

................................................................................ 

................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

คาํนํา 

 

 

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี รหสัวชิา20527410 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2559 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่มน้ี จะเป็น

ประโยชน์แก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 

        ปติญา  มงัคละคีรี 

            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

สาขาวชิา/คณะ 

สาขาวชิาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยันครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 

20527410    วชิา ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 

2.จํานวนหน่วยกติ 

   3  หน่วยกิต         3(2-2-5) 

3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 

     3.1  หลกัสูตร 

            ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวชิาชีพเลือก 

 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

          นางปติญา  มงัคละคีรี 

 

5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 1        ระดบัชั้นปวส.1 และ ปวส.2 

6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

    ไม่มี 

7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 

    ไม่มี 

8.สถานทีเ่รียน 

   หอ้ง ปฏิบติัการ 1     สาขาวชิาการโรงแรม 

 

9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 

        - 

 

 



 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 

รหสัวชิา20527410  วชิา ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี                                          จาํนวน  3  หน่วยกิต 

ชั้นปวส. 1  และ ปวส.2  สาขาวชิาการโรงแรม 

 

 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน

ท
กัษ

ะพ
สิัย

(5
) 

  ด้
าน

จิต
พ

สิัย
(5

) 

รว
ม(

40
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

จํา
น

วน
ชั่ว

โม
ง 

คว
าม

รู้ 
(5

) 

คว
าม

ข้า
ใจ

(5
) 

นํ
าไ

ป
ใช้

(5
) 

วเิ
คร

าะ
ห์

(5
) 

สัง
เค

รา
ะห์

(5
) 

ป
ระ

เม
ิน

ค่า
(5

) 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่ง

สถานท่ี 

5 5 4 4 - - 4 5 27 6 4 

2. องคป์ระกอบของศิลปะ 5 4 5 4 - - 5 5 28 5 8 

3. การตกแต่งหอ้งต่างๆ 5 5 5 5 2 - 5 5 32 4 8 

4. การออกแบบผงั (lay out) 5 5 5 5 4 - 5 5 34 2 12 

5. วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 5 5 5 2 1 - 5 5 33 3 4 

6.  การผกูผา้และจบัจีบผา้ 5 5 5 5 5 - 5 5 35 1 28 

7. การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการจดัตกแต่ง

สถานท่ี 

4 3 4 4 1 - 5 5 26 7 4 

สอบปลายภาค           4 

            

            

            

            

            

รวมคะแนน 34 32 33 29 13  34 30 218  72 

ลาํดับความสําคัญ 1 3 2 4 5  1 3    

 

คําอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา 20527410     ช่ือวชิาศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 

จาํนวนหน่วยกิต    3 หน่วยกิต   จาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์   4 ชัว่โมง   72   ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่1 

ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะการ

จดัตกแต่งสถานท่ี  

1. บอกความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะการจดัและตกแต่ง

สถานท่ีได ้

2. อธิบายความสาํคญัของศิลปะการจดัและตกแต่ง

สถานท่ีได ้

3. ยกตวัอยา่งประโยชน์ของศิลปะการจดัตกแต่ง

สถานท่ีได ้

4. วเิคราะห์ภาพหอ้งต่างๆท่ีใชศิ้ลปะการจดัและตกแต่ง

สถานท่ีไดถู้กตอ้ง 

5.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 

หน่วยการสอนที ่ 2 

ช่ือหน่วยการสอน  องคป์ระกอบของศิลปะ 

 

1. บอกขั้นตอนในการออกแบบการจดัตกแต่งสถานท่ี

ได ้

 2.    อธิบายองคป์ระกอบของศิลปะการจดัและตกแต่ง

สถานท่ีได ้

 3.    คน้ควา้งานตกแต่งท่ีใชศิ้ลปะเป็นองคป์ระกอบได ้

 4.    ปฏิบติังานวเิคราะห์การตกแต่งสถานท่ีภายในโรงแรม

ไดถู้กตอ้ง 

 6.ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

และมีความกระตือรือร้น 

 7.    แสดงพฤติกรรมความรับผดิชอบ  มีความเป็น 

 ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

 

 

 



 

หน่วยการสอนที ่3 

ช่ือหน่วยการสอน   การตกแต่งหอ้งต่างๆ 

 

1. บอกรูปแบบการจดัตกแต่งพื้นท่ีในหอ้งต่างๆใน

โรงแรมได ้

2. อธิบายวสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งหอ้งจดัเล้ียงได ้

3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งจดัประชุมสัมนาได ้

4. จาํแนกวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชต้กแต่งบริเวณสาธารณะ

ภายนอกและภายในอาคารได ้

5. ปฏิบติังานเขียนแบบการตกแต่งหอ้งจดัเล้ียงและลง

สีตกแต่งได ้

6. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และความ

สนใจใฝ่รู้ 

7. แสดงพฤติกรรมมีความรักสามคัคี กลา้แสดงออก 

และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

หน่วยการสอนที ่4 

ช่ือหน่วยการสอน   การออกแบบผงั (lay out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บอกขั้นตอนการการออกแบบผงั (lay out)ตกแต่ง

สถานท่ีได ้

2.    อธิบายความสาํคญัของการการออกแบบผงั (lay out)     

    การจดัตกแต่งสถานท่ีได ้

3.   ยกตวัอยา่งประโยชน์ของการการออกแบบผงั (lay out)    

      ตกแต่งสถานท่ีได ้

4.   ปฏิบติังานออกแบบผงัการจดัพื้นท่ีหอ้งต่างๆได ้   

     วเิคราะห์การตกแต่งสถานท่ีได ้

 5.   แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ ขยนั  

อดทน มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่5 

ช่ือหน่วยการสอน  วสัดุอุปกรณ์ในการจดัตกแต่ง

สถานท่ี 

 

1. บอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัตกแต่งสถานท่ี

ได ้

2. อธิบายคุณสมบติัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ชนิด

ต่างๆได ้

3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการตกแต่งสถานท่ี

ได ้

 



 

4. สาธิตการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการตกแต่ง               

สถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ปฏิบติัการตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้ได ้

6. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ อดทน 

7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบและใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ 

 

หน่วยการสอนที ่6 

ช่ือหน่วยการสอน   การผกูผา้และจบัจีบผา้ 

 

1. อธิบายชนิดของผา้ท่ีใชใ้นการตกแต่งสถานท่ีได ้

2. เตรียมผา้ชนิดต่างๆท่ีใชใ้นการตกแต่งสถานท่ีได ้

3. จาํแนกผา้ในการตกแต่งสถานท่ีได ้

4. สาธิตวธีิการใชผ้า้ตกแต่งสถานท่ีในบริเวณท่ีกาํหนด

ได ้

5. ตกแต่งสถานท่ีดว้ยการผกูผา้และจบัจีบผา้ได ้

6. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้และมีความอดทน 

7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มีความสามคัคีและเป็น

ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 

 

หน่วยการสอนที ่7 

ช่ือหน่วยการสอน  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการ

จดัตกแต่งสถานท่ี 

 

1.    บอกหลกัการ บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการจดัตกแต่ง

สถานท่ีได ้

2.    อธิบายขั้นตอนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการจดั

ตกแต่งสถานท่ีได ้

3.    สาธิตขั้นตอนการดูแลรักษาผา้ชนิดต่างๆได ้

4 .   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ มีวนิยั รอบคอบ  อดทน 

5.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความซ่ือสัตย ์มีความสามคัคี  

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 

โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 

รหัส 20527410   วชิาศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที ่     หน่วยกติ  3 (2-2-5) 

ระดับช้ันปวส.1และ ปวส.2      สาขาวชิาการโรงแรม 

 

 

 

ช่ือหน่วยการสอน/ 

สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

3ห่วง 
2 เง่ือนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พ
อป

ระ
มา

ณ
(5

) 

มีเ
ห

ตุผ
ล(

5)
 

มีภู
มิคุ้

มก
นั

(5
) 

รอ
บ

รู้(
5)

 

รอ
บ

คอ
บ

(5
) 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5
) 

ซื่
อสั

ตย์
สุจ

ริต
(5

) 

ขย
นั

อด
ท

น
(5

) 

มีส
ติปั

ญ
ญ

า(
5)

 

แบ่
งปั

น
(5

) 

หน่วยการสอนที ่1  

ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี 

3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 35 7 

หน่วยการสอนที ่ 2 

ช่ือหน่วยการสอน  องคป์ระกอบของ

ศิลปะ 

  

4 5 4 5 5 3 3 3 5 3 40 3 

หน่วยการสอนที ่3 

ช่ือหน่วยการสอน  การตกแต่งหอ้ง

ต่างๆ 

 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 37 6 

หน่วยการสอนที ่4 

ช่ือหน่วยการสอน   การออกแบบผงั 

(lay out) 

5 5 5 5 4 3 3 4 5 3 38 5 

หน่วยการสอนที ่5 

ช่ือหน่วยการสอน   เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการจดัตกแต่งสถานท่ี 

 

4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 39 4 

 



 

หน่วยการสอนที ่6 

ช่ือหน่วยการสอน   การผกูผา้และจบัจีบ

ผา้ 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 1 

หน่วยการสอนที ่ 7 

ช่ือหน่วยการสอน   การบาํรุงรักษา

อุปกรณ์ในการจดัตกแต่งสถานท่ี 

 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 43 2 

รวม 29 33 30 32 24 23 23 26 30 27 277  

ลาํดับความสําคัญ 4 1 3 2 7 8 8 6 3 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 

 

1.จุดประสงค์รายวชิา 

1.  มีความรู้เก่ียวกบัการตกแต่งสถานท่ี 

2. จดัเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  และออกแบบท่ีใชใ้นตกแต่งสถานท่ี 

3. มีทกัษะการปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ี 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 

 

2.มาตรฐานรายวชิา 

            1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี 

           2.   ปฏิบติังานจดัตกแต่งสถานท่ีตามรูปแบบของงาน 

 

 

3.คําอธิบายรายวชิา 

              ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับศิลปะการจดัตกแต่งสถานท่ี หลกัและองค์ประกอบศิลป์  ทฤษฎีการ

ตกแต่งหอ้งอาหาร หอ้งจดัเล้ียง หอ้งประชุมสัมมนา ห้องพกัแขก และบริเวณสาธารณะของโรงแรม      การ

ออกแบบผงั (Lay out) วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี  การผกูและจบัจีบผา้  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการจดัตกแต่งสถานท่ีและฝึก ปฏิบติัการจดัตกแต่งสถานท่ี 

 

 

  

 

 

 

 



 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

36   ชัว่โมง 

สอนเสริม 

ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

36   ชัว่โมง 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

90    ชัว่โมง 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ    1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 

1.    พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.    มีวนิยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

3.    รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.    มีความซ่ือสัตยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 

5.    มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

 

1.2 วธีิการสอน 

1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือแสดง

ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center) 

2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 

ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 

3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 

 

 

 

 



 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ

สังเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 

2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 

บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 

1.    ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 

2.    ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 

3.    ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

 

หลกัความมีเหตุผล 

1.    ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการศึกษางานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีได ้

2.    ผูเ้รียนมีความรู้ในการนาํศิลปะมาตกแต่งสถานท่ีรูปแบบต่างๆได ้

 3   .ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานการตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้รูปแบบต่างๆได ้

 

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 

1.   ผูเ้รียนมีการวางแผน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 

2.  ผูเ้รียนคน้ควา้และนาํเสนอผลงานสาํเร็จศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั

ประโยชน์ใชส้อย 

3.  ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีรอบรู้  มีวินยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกลยา

เสพติด 

4.   ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการประดิษฐผ์ลงาน 

 

เง่ือนไขความรู้ 

1.   ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้ในหอ้งต่างๆ ตามขั้นตอนได ้

2.   ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูสื้บทอดศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้ไดอ้ยา่งสวยงามและเหมาะสม 

3.   ผูเ้รียนปฏิบติัช้ินงานโดยประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและนาํไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้

 

เง่ือนไขคุณธรรม 

1.   ผูเ้รียนมีความรอบรู้  รอบคอบ  มีวนิยั มีความสนใจใฝ่รู้และมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตน 

2.   ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสัตยมี์ความปลอดภยั รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 

 



 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ีโดยท่ีสามารถ

ออกแบบและเลือก เตรียม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัโอกาส รวมถึง

จดัการและควบคุมการจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัโอกาสต่างๆ สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง  ตลอดจน

สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและนาํความรู้ไปบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได ้
 

วธีิการสอน 

              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ี

กาํหนดใหมี้การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานรวมถึง

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานได ้ วธีิการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive 

Learning โดยผูส้อนบรรยายประกอบการสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น

รวมถึงไดรั้บประสบการณ์ตรง  และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียน

ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบSTD ( Student  Teams-Achievement  Division ) 

เป็นการสอนท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน และใชก้ารสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เป็นตน้  

 

2.2 วธีิการประเมินผล 

1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

2.ประเมินผลงานสาํเร็จเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น  

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

      2. มีทกัษะการปฏิบติังาน สาธิต แสดงผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานและสามารถประยกุตช้ิ์นงานใหม่ได ้

 

3.2 วธีิการสอน 

1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ ปฏิบติั

ช้ินงานตามขอ้กาํหนด ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน         

 



 

มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมี วจิารณญาณ (Critical     

Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาหรือขอ้กาํหนดและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมของ

ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1.ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                3. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

      2. มีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อให้ไดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 

                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 

1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงานทั้ง

ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ด็กเก่งปนกบัเด็กอ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 

      3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1.  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2.  ประเมินความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในหอ้งเรียนโดยเปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

 



 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 

สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   

1.  ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้ หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 

2.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเก็บขอ้มูลและนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 

1.  ใชP้ower  Point และผลงานสาํเร็จ ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่าย

ต่อการทาํ ความเขา้ใจ 

2.  ใชส่ื้อการสอนของจริงเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 

3.  การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้                        

ชั้นเรียน 

2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนดทุกคร้ังหลงัจากฝึกปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวชิาศิลปะการ

จดัและตกแต่งสถานท่ี 

บทที ่1  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั

ศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่ 

-ความสาํคญัและท่ีมาในการ

จดัและตกแต่งสถานท่ี 

-ประโยชน์ของการจดัและ

ตกแต่งสถานท่ี 

 -วตัถุประสงคข์องการตกแต่ง

สถานท่ี 

2 2 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียนและการวดัผล

ประเมินผล 

2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ

เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะการจดัและตกแต่ง

สถานท่ี 

5. ครูใหผู้เ้รียนชมวีดีทศัน์และแจกภาพ

ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์การใชศิ้ลปะตกแต่ง

สถานท่ีเป็นรายบุคคลนาํเสนอผลงาน

หนา้ชั้นเรียน  

6. ครูสรุปสาระสาํคญัและขยายผล

ประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง

การใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยใช้

power  point 

 7. .ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

8.  การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 

ประกอบการสาธิต ปฏิบติังานถาม-

ตอบ อภิปราย ปฏิบติักิจกรรมเป็น

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 



 

2-3  บทท่ี 2   องคป์ระกอบของ

ศิลปะ 

-ความหมายของศิลปะ 

-หลกัศิลปะเบ้ืองตน้ในการ

ออกแบบตกแต่ง 

-ลกัษณะการตกแต่งสถานท่ี 

-ขั้นตอนการออกแบบตกแต่ง

สถานท่ี 

  

 

 

4 4 1.ทบทวนบทเรียน 

2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ

ตกแต่งสถานท่ีดว้ยองคป์ระกอบศิลปะ 

5. แจกแผน่ภาพผลงานสาํเร็จใหผู้เ้รียน

ศึกษา 

6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเด็กเก่งปนเด็กอ่อน

ใหแ้ต่ละกลุ่มคน้ควา้และวเิคราะห์การ

จดัตกแต่งหอ้งต่างๆในโรงแรมจาํนวน 

10 ภาพและส่งตวัแทนนาํเสนอผลงาน

หนา้ชั้นเรียน   

7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเด็น

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

8.  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

9. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 

สาธิต ปฏิบติังาน ถาม-ตอบ  อภิปราย  

กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 

 

 

4-5 

 

บทท่ี 3   การตกแต่งหอ้งต่างๆ 

-หอ้งจดัเล้ียง 

-หอ้งอาหาร 

-หอ้งประชุมสัมมนา 

- หอ้งพกัแขก และบริเวณ

สาธารณะของโรงแรม 

 

  

 

 

4 4 1.ทบทวนบทเรียน 

2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ

ตกแต่งห้องต่างๆและบริเวณท่ี

สาธารณะ โดยใชp้ower point   

5. ครูแจกภาพผลงานการตกแต่งห้อง

ต่างๆใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา 

 

 



 

6. ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มออกแบบการ

ตกแต่งห้องตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดและลง

สีใหส้วยงามกลุ่มละ  4  ภาพ 

7. ใหแ้ต่ละกลุ่มคดัเลือกผลงานเพื่อ

นาํเสนอหนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ ติด

บอรด ์เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 

8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเด็น

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

10 .การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ

บรรยาย สาธิต  ปฏิบติังาน ถาม-ตอบ  

อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 

 

6-8 บทท่ี 4  การเขียนผงั (lay 0ut)  

-หอ้งจดัเล้ียง 

-หอ้งอาหาร 

-หอ้งประชุมสัมมนา 

- หอ้งพกัแขก และบริเวณ

สาธารณะของโรงแรม 

 

6 6 1.ทบทวนบทเรียน 

2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเขียน

ผงั (lay 0ut) ตกแต่งห้องต่างๆโดยใช้

องคป์ระกอบศิลปะ 

5. แจกแผน่ภาพผลงานสาํเร็จใหผู้เ้รียน

ศึกษา 

6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเด็กเก่งปนเด็กอ่อน

ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนผงัหอ้งตามท่ีกาํหนด

อยา่งละ 1 ภาพ ส่งตวัแทนนาํเสนอ

ผลงานหนา้ชั้นเรียน   

7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเด็น

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

8.  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 

สาธิต ปฏิบติังาน ถาม-ตอบ  อภิปราย  

กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 

 

9 

 

 

บทท่ี 5 วสัดุอุปกรณ์ในการ

ตกแต่งสถานท่ี 

-วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง

ภายใน 

-วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง

ภายนอก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบกลางภาค 

2 

 

2 

 

1.ทบทวนบทเรียน 

2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวสัดุ

อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ีโดยใช้

power point 

5 ครูใหผู้เ้รียนจบักลุ่มเอง และเล่นเกมส์

การตกแต่งสถานท่ีโดยจดัวางวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสม สวยงาม 

ตามเวลาท่ีกาํหนด กลุ่มละ ไม่เกิน 10 

นาที  

6.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเด็น

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้การ

จดัตกแต่งสถานท่ีดว้ยวสัดุอุปกรณ์

ต่างๆ วเิคราะห์และส่งตวัแทนนาํเสนอ

ผลงานหนา้ชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป 

9. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย

ประกอบการสาธิต ปฏิบติังาน ถาม-

ตอบ  อภิปราย ฝึกปฏิบติั  กิจกรรมกลุ่ม 

ขอ้สอบทฤษฎี-ปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 



 

10-16 บทท่ี 6  การผกูและจบัจีบผา้ 

-ผา้ชนิดต่างๆ 

-รูปแบบการใชผ้า้ในโอกาส

ต่างๆ 

-การผกูผา้ 

   -การผกูผา้แบบท่ี 1 

  - การผกูผา้แบบท่ี 2  

 - การผกูผา้แบบท่ี 3 

 -การจบัจีบผา้แบบท่ี 1 

-การจบัจีบผา้แบบท่ี 2 

-การจบัจีบผา้แบบท่ี 3 

-การจบัจีบผา้แบบท่ี 4 

14 14 1.ทบทวนบทเรียน 

2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน

การใชผ้า้ตกแต่งสถานท่ี ตามขั้นตอน 

5. ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการใชผ้า้

ตกแต่งสถานท่ีแบบต่างๆ จาํนวน 9 

แบบ  เป็นกลุ่ม ตรวจผลงานสาํเร็จโดย

การเปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 

6. ครูใหผู้เ้รียนสืบคน้การตกแต่ง

สถานท่ีจากผา้รูปแบบต่างๆเป็นกลุ่มไม่

นอ้ยกวา่ 10 รูปแบบและบนัทึกขอ้มูล

ลงในCD และนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น

เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

7.ครูใหผู้เ้รียนศึกษาดูงานการตกแต่ง

สถานท่ีในวดัต่างๆและในการจดังาน

ศิลปวฒันธรรมและนาํความรู้มา

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนเพิ่มเติมเป็น

กลุ่ม 

8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเด็น

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 

สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย ศึกษาดูงาน

ฝึกปฏิบติังาน  กิจกรรมเป็นรายบุคคล

และกลุ่ม 

โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 

 

 



 

 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้

วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการผกู

และจบัจีบผา้รูปแบบต่างๆ 

หลกัความมีเหตุผล 

 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการเลือก

รูปแบบการผกูและจบัจีบผา้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ สามารถ

จบัจีบผา้แบบต่างๆไดเ้หมาะสมต่อการ

ใชง้าน ช่วยใหเ้กิดการประหยดั

ค่าใชจ่้ายและและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม

รายไดโ้ดยนาํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประกอบ

อาชีพเสริมรับงานตกแต่งสถานท่ีใน

งานต่างๆได ้

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 

 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการ

ปฏิบติังาน โดยวางแผน จดัเตรียม

เคร่ืองมือใหพ้อเพียง เขียนแบบ เพื่อให้

ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 

 

 

17  บทท่ี 6    การบาํรุงรักษา

อุปกรณ์ในการจดัตกแต่ง

สถานท่ี 

-การเก็บผา้  การพบัผา้  การ

มว้นผา้ 

-การทาํความสะอาดผา้ 

-  

8 8 1.ทบทวนบทเรียน 

2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ

บาํรุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง

สถานท่ี 

5.ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการทาํความ

สะอาดผา้ชนิดต่างๆ ตามท่ีกาํหนด                 

 

 



 

การเก็บ การมว้นเป็นกลุ่ม ตรวจผลงาน

สาํเร็จทา้ยชัว่โมงและเปรียบเทียบ

ผลงานสาํเร็จ 

6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเด็น

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

7.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้ภาพ

การตกแต่งสถานท่ีโดยใชก้ารผกูและ

จบัจีบผา้แบบต่างๆเพิ่มเติมนอกเวลา

เรียน ไม่นอ้ยกวา่ 10 ภาพบนัทึกขอ้มูล

ลงในแผน่CD และส่งผลงานในสปัดาห์

ต่อไป 

8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 

ประกอบการสาธิต  ฝึกปฏิบติั ถาม-

ตอบ  อภิปราย  เป็นกลุ่มและรายบุคคล 

โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 

 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้

วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการผกู

และจบัจีบผา้รูปแบบต่างๆ 

หลกัความมีเหตุผล 

 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการเลือก

รูปแบบการผกูและจบัจีบผา้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ สามารถ

จบัจีบผา้แบบต่างๆไดเ้หมาะสมต่อการ

ใชง้าน ช่วยใหเ้กิดการประหยดั

ค่าใชจ่้ายและและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม

รายไดโ้ดยนาํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประกอบ

อาชีพเสริมรับงานตกแต่งสถานท่ีใน

 



 

งานต่างๆได ้

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 

 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการ

ปฏิบติังาน โดยวางแผน จดัเตรียม

เคร่ืองมือใหพ้อเพียง เขียนแบบ เพื่อให้

ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 
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สอบปลายภาค 

   

สอบทฤษฎี-ปฏิบติั 

 

 

 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 

 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 

 

20% 

 

สอบกลางภาค  สัปดาห์ท่ี 9 

 

 30% 

 

สอบปลายภาค 

 

สัปดาห์ท่ี 18 30% 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 

1.1 เอกสารประกอบการเรียน วชิาศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 

 

2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคัญ 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวชิาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
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