
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  10527422 วชิา การจดัตกแต่งสถานที ่
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
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คาํนํา 
 

 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาการจดัตกแต่งสถานท่ีรหสัวิชา10 527422 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2558 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลยันครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10527422    วิชา การจดัตกแต่งสถานท่ี 
2.จํานวนหน่วยกติ 
2 หน่วยกิต         3(2-2-5) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาชีพเลือก 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
          นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี2                 ระดบัชั้นปวช.1 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
หอ้ง ปฏิบติัการ 1สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวิชา10527422  วิชา การจดัตกแต่งสถานท่ี                                          จาํนวน  3  หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 1  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(
40

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตกแต่งสถานท่ี 5 5 4 2 - - 4 4 24 6 9 
2.การตกแต่งสถานท่ีภายในอาคาร 4 5 4 4 3 2 5 5 32 3 6 
3.การตกแต่งสถานท่ีภายนอก 5 5 5 4 3 2 5 5 34 1 6 
4.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 5 5 4 4 - 2 4 5 29 5 6 
5.การใชผ้า้ตกแต่งสถานท่ี 5 5 5 4 3 1 5 5 33 2 3 
6.การจบัจีบผา้ 5 5 5 4 1 2 5 5 32 3 12 
7.การผกูมดัผา้ 5 5 5 4 1 2 5 4 31 4 12 
            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 34 35 32 26 11 11 28 33 215   
ลาํดับความสําคญั 2 1 4 6 7 7 5 3    

 
คาํอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวิชา 10527422     ช่ือวิชาการจดัตกแต่งสถานท่ี 
จาํนวนหน่วยกิต    3 หน่วยกิตจาํนวน     ชัว่โมงต่อสปัดาห์   4 ชัว่โมง   72   ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตกแต่ง
สถานท่ี 

1. บอกความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตกแต่งสถานท่ีได ้
2. อธิบายความสาํคญัของการจดัตกแต่งสถานท่ีได ้
3. ยกตวัอยา่งประโยชน์ของการตกแต่งสถานท่ีได ้
4. ปฏิบติังานวิเคราะห์การตกแต่งสถานท่ีได ้
5.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน การตกแต่งสถานท่ีภายในอาคาร 

 

1. บอกขั้นตอนในการออกแบบตกแต่งสถานท่ีได ้
2.  อธิบายขอ้ควรรู้ในการตกแต่งภายในอาคารสถานท่ีได ้
3. แสดงการลงสีตกแต่งภายในอาคารได ้
4.  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการลงสีตกแต่งภายในอาคารได ้
5.     ปฏิบติังานวิเคราะห์การตกแต่งภายในอาคารได ้
6.ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ  
ตรงต่อเวลา 
7.    แสดงพฤติกรรมความรับผดิชอบ  มีความเป็น 
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การตกแต่งสถานท่ีภายนอก 

 

1. บอกรูปแบบการจดัตกแต่งภายนอกได ้
2. อธิบายวสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภายนอกได ้
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภายนอกอาคารได ้
4. จาํแนกวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชต้กแต่งภายนอกอาคารได ้
5. ปฏิบติังานลงสีตกแต่งภายนอกอาคารได ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และความ

สนใจใฝ่รู้ 
7. แสดงพฤติกรรมมีความรักสามคัคี กลา้แสดงออก 

และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 



 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งสถานท่ี 

 

1. บอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ีได ้
2. อธิบายคุณสมบติัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ชนิด

ต่างๆได ้
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการตกแต่งสถานท่ี

ได ้
4. สาธิตการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการตกแต่ง               

สถานท่ีได ้
5. ปฏิบติัการตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้ได ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ อดทน 
7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบและใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน ์
 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การใชผ้า้ตกแต่งสถานท่ี 

 

1. อธิบายชนิดของผา้ท่ีใชใ้นการตกแต่งสถานท่ีได ้
2. เตรียมผา้ชนิดต่างๆท่ีใชใ้นการตกแต่งสถานท่ีได ้
3. จาํแนกผา้ในการตกแต่งสถานท่ีได ้
4. สาธิตวิธีการใชผ้า้ตกแต่งสถานท่ีได ้
5. ปฏิบติัการตกแต่งสถานท่ีดว้ยการใชผ้า้ได ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้และมีความอดทน 
7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มีความสามคัคีและเป็น
ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การจบัจีบผา้ 
 

1.    บอกหลกัการจบัจีบผา้ได ้
2.    อธิบายขั้นตอนการจบัจีบผา้ได ้
3.    สาธิตการจบัจีบผา้แบบต่างได ้
4.    ประดิษฐก์ารจบัจีบผา้ประดบัสถานท่ีไดอ้ยา่ง
สวยงาม 
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ มีวินยั รอบคอบ  อดทน 
6.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความซ่ือสตัย ์มีความสามคัคี  
รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

หน่วยการสอน 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน  การผกูมดัผา้ 
 
 

1.    บอกหลกัการผกูมดัผา้ได ้ 
2.    อธิบายขั้นตอนการมดัผา้แบบต่างๆได ้
3.    แสดงขั้นตอนการมดัผา้ช้ินเดียวและสองช้ินได ้
4.    จาํแนกวิธีการมดัผา้แบบต่างๆได ้
5.    ปฏิบติังานการมดัผา้ประดบัสถานท่ีตามท่ีกาํหนดได ้
6.    ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้  มีวินยั  อดทน  รอบคอบ 
7.    แสดงพฤติกรรมดว้ยการมีความรับผดิชอบ มีความ
สามคัคีและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส 10527422   วชิาการจัดตกแต่งสถานที ่     หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
ระดับช้ันปวช.1      สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
การตกแต่งสถานท่ี 

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

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การตกแต่งสถานท่ี
ภายในอาคาร 

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

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน การตกแต่งสถานท่ี
ภายนอก 
 

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

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 
 

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

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การใชผ้า้ตกแต่ง
สถานท่ี 
 

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

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การจบัจีบผา้ 

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



 

 

หน่วยการสอนที ่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน  การผกูมดัผา้ 
 
 

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

รวม 29 33 30 32 24 23 23 26 30 27 277  
ลาํดับความสําคญั 4 1 3 2 7 8 8 6 3 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมและสวยงามตามลกัษณะของงาน 
2.  มีทกัษะในการจดัสถานท่ี 
3.  สามารถจดัการและจดัตกแต่งสถานท่ีไดเ้หมาะสมสวยงาม 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานอยา่งมีระบบ 
 

2.มาตรฐานรายวชิา 
1. บอกหลกัการจดัตกแต่งสถานท่ี 
2. เลือกอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 
3. จดัสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัโอกาสต่างๆ 
 

3.คาํอธิบายรายวชิา 
             ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัตกแต่งสถานท่ี ออกแบบและเลือกวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้น
การจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัโอกาส จดัการและควบคุม ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตกแต่งสถานท่ี
ใหเ้หมาะสมกบัโอกาส 
 
 
 

 
 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
36   ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36   ชัว่โมง 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
90    ชัว่โมง 



 

 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ    1  ชัว่โมง/สปัดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวินยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

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 ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจาก
การสงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



 

 

หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการศึกษางานตกแต่งสถานท่ีได ้
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการตกแต่งสถานท่ีรูปแบบต่างๆได ้
 3.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานการตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้รูปแบบต่างๆได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนคน้ควา้และนาํเสนอผลงานสาํเร็จงานตกแต่งสถานท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย 
3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีรอบรู้  มีวินยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกล
ยาเสพติด 
4. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการประดิษฐผ์ลงาน 
 

เงื่อนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้ตามขั้นตอนได ้
2.ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูสื้บทอดศิลปะการตกแต่งสถานท่ีดว้ยผา้ไดอ้ยา่งสวยงามและเหมาะสม 
3.ผูเ้รียนปฏิบติัช้ินงานโดยประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและนาํไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีความรอบรู้  รอบคอบ  มีวินยั มีความสนใจใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสตัยมี์ความปลอดภยั รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัตกแต่งสถานท่ีสามารถออกแบบและ
เลือก เตรียม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัโอกาส รวมถึงจดัการและ
ควบคุมการจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัโอกาสต่างๆ สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง  ตลอดจนสามารถ
นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและนาํความรู้ไปบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได ้



 

 

 
วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ี
กาํหนดใหมี้การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานรวมถึง
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานได ้ วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบ
Active Learning โดยผูส้อนบรรยายประกอบการสาธิตขั้นตอนการปฎิบติังานใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นรวมถึงไดรั้บประสบการณ์ตรง  และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบSTD ( Student  Teams-Achievement  
Division ) เป็นการสอนท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน และใชก้ารสอนแบบConcept Attainment เป็นการ
สอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม เป็นตน้  

 

2.2 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลงานสาํเร็จเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น  

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์ 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) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาหรือขอ้กาํหนดและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรม
ของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 



 

 

1.ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
      2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                3. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน
ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ดก็เก่งปนกบัเดก็อ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
      3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3.ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในหอ้งเรียนโดยเปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 
 
 
 
 
 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
1.ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 



 

 

2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเกบ็ขอ้มูลและนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํ             
ความเขา้ใจ 
2. ใชส่ื้อการสอนของจริงเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 
 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้         
ชั้นเรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 



 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-3 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชาการจดั
ตกแต่งสถานท่ี 
บทท่ี 1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
การตกแต่งสถานท่ี 
-ความรู้พื้นฐานในการตกแต่ง
สถานท่ี 
-ความสาํคญัในการตกแต่ง
สถานท่ี 
-ประโยชน์ของการจดัตกแต่ง
สถานท่ี 
-สีกบัการตกแต่งอาคาร 

6 6 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้
ทัว่ไปในการตกแต่งสถานท่ี 
5. ครูแจกภาพใหผู้เ้รียนวิเคราะห์การ
ตกแต่งสถานท่ีตามขอ้กาํหนดเป็นกลุ่ม
และส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน  
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและขยายผล
ประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดย
ใชp้ower  point 
7.  ครูใหผู้เ้รียนคน้ควา้การตกแต่ง
สถานท่ีแบบต่างๆตามใจชอบ กลุ่มละ 
5 รูปแบบ  วิเคราะห์และส่งตวัแทน
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนในสปัดาห์
ต่อไป 
8.ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนสืบคน้งาน
ตกแต่งสถานท่ีตามใจชอบคนละ 5 
รูปแบบและสรุปผลการวิเคราะห์ภาพ 
บนัทึกลงในCD ส่งผลงานในสปัดาห์
ต่อไป 
10. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการ
บรรยาย ประกอบการสาธิต ปฏิบติังาน

 



 

 

ถาม-ตอบ อภิปราย ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม
และรายบุคคล 

4-5  บทท่ี 2  การตกแต่งสถานท่ี
ภายในอาคาร 
-ความหมายของการตกแต่ง
ภายใน 
-ขั้นตอนการออกแบบตกแต่ง
สถานท่ี 
-ขอ้ควรรู้ในการตกแต่งภายใน
อาคาร 
-การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ 
-การจดัตกแต่งหอ้งต่างๆ 
 
 

4 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ตกแต่งสถานท่ีภายในอาคาร 
5.แจกแผน่ภาพผลงานสาํเร็จใหผู้เ้รียน
ศึกษา 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเดก็เก่งปนเดก็อ่อนให้
แต่ละกลุ่มออกแบบงานตกแต่งภายใน
โดยการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่และลง
สีใหส้วยงามตามขอ้กาํหนด เป็นกลุ่ม
ติดบอร์ด เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 
หนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานครูแจกภาพหอ้งต่างๆ
ใหผู้เ้รียนลงสีหอ้งใหเ้หมาะสมตาม
ขอ้กาํหนด โดยทาํเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียน ส่งผลงานในสปัดาห์ต่อไป เป็น
รายบุคคล 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต ปฏิบติังาน ถาม-ตอบ  อภิปราย  
กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 
 

 

6-7 
 

บทท่ี 3  การตกแต่งสถานท่ี
ภายนอก 

4 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 



 

 

-ความหมายของการตกแต่ง
ภายนอก 
-การกาํหนดรูปร่างหรือแบบ      
( Style ) 
-ขั้นตอนการตกแต่งสวน 
-การใชสี้ตกแต่งภายนอก 
-เทคนิคการตกแต่งสถานท่ี
ภายนอก 
 
 

3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ตกแต่งสถานท่ีภายนอก โดยใชp้ower 
point   
5. ครูแจกภาพอาคารท่ีตกแต่งภายนอก
ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา 
5.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกแบบหอ้งและ
ตกแต่ง ลงสีใหส้วยงามเหมาะกบั
ประโยชน์ใชส้อย คนละ 1 ภาพ 
6. ใหก้ลุ่มคดัเลือกผลงานเพ่ือนาํเสนอ
หนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ ติดบอรด ์
เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. ใหผู้เ้รียนคน้ควา้อุปกรณ์ท่ีนิยมใช้
ตกแต่งสถานท่ีเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ปฏิบติังาน ถาม-ตอบ  อภิปราย  
กิจกรรมกลุ่ม 
 

8-9 
 
 

บทท่ี 4 เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ในการตกแต่งสถานท่ี 
-เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งภายใน 
-เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งภายนอก 
-วสัดุอุปกรณ์ในการตก
แต่งงานมงคล 

4 
 

4 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ีโดย
ใชp้ower point 

 
 



 

 

-วสัดุอุปกรณ์ในการตก
แต่งงานอวมงคล 
-การคิดคาํนวณราคาค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค 

5.แจกแผน่ภาพเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์
ในการตกแต่งสถานท่ี และนาํของจริง
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  
6. ครูใหผู้เ้รียนจบักลุ่มเอง และเล่น
เกมส์การตกแต่งสถานท่ีโดยจดัวางวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสม สวยงาม 
ตามเวลาท่ีกาํหนด กลุ่มละ ไม่เกิน 10 
นาที  
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้การ
จดัตกแต่งสถานท่ีดว้ยวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ วิเคราะห์และส่งตวัแทนนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียนในสปัดาห์ต่อไป 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย
ประกอบการสาธิต ปฏิบติังาน ถาม-
ตอบ  อภิปราย ฝึกปฏิบติั  กิจกรรมกลุ่ม 
ขอ้สอบทฤษฎี-ปฏิบติั 

10 บทท่ี 5  การใชผ้า้ตกแต่ง
สถานท่ี 
-ผา้ชนิดต่างๆ 
-รูปแบบการใชผ้า้ในโอกาส
ต่างๆ 
 

2 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การใชผ้า้ตกแต่งสถานท่ี ตามขั้นตอน 
5. ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการใชผ้า้
ตกแต่งสถานท่ีตามท่ีเคยพบเห็น เป็น
รายบุคคล ตรวจผลงานสาํเร็จโดยการ
เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 

 



 

 

6. ครูใหผู้เ้รียนสืบคน้การตกแต่ง
สถานท่ีจากผา้รูปแบบต่างๆเป็นกลุ่มไม่
นอ้ยกวา่ 10 รูปแบบและบนัทึกขอ้มูล
ลงในCD และนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียนในสปัดาห์ต่อไป 
7.ครูใหผู้เ้รียนศึกษาดูงานการตกแต่ง
สถานท่ีในวดัต่างๆและในการจดังาน
ศิลปวฒันธรรมและนาํความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนเพิ่มเติมเป็น
กลุ่ม 
8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย ศึกษาดูงาน
ฝึกปฏิบติังาน  กิจกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม 
 
 

11-14  บทท่ี 6  การจบัจีบผา้ 
-ลกัษณะของการจบัจีบ 
-จบัจีบปล่อยลายกระโปรง 
-จบัจีบลายผเีส้ือ 
-จบัจีบลายลูกศรสบัปะรด 
-จบัจีบลายเกลียว 

8 8 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการจบัจีบ
ผา้และสาธิตขั้นตอนการจบัจีบผา้ลาย
ต่างๆ 
 
5.ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการจบัจีบ
ผา้ลายต่างๆ ตามท่ีกาํหนดเป็นกลุ่มๆละ 
2 คน โดยใหจ้บักลุ่มกนัเอง นาํเสนอ

 



 

 

ผลงานสาํเร็จทา้ยชัว่โมงและ
เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้ภาพ
การตกแต่งสถานท่ีโดยใชก้ารจบัจีบผา้
แบบต่างๆเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน ไม่
นอ้ยกวา่ 10 ภาพบนัทึกขอ้มูลลงใน
แผน่CD และส่งผลงานในสปัดาห์
ต่อไป 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ฝึกปฏิบติั ถาม-
ตอบ  อภิปราย  เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการจบั
จีบผา้รูปแบบต่างๆ 
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการเลือก
รูปแบบการจบัจีบผา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัการใชป้ระโยชน์ สามารถจบัจีบผา้
แบบต่างๆไดเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 
ช่วยใหเ้กิดการประหยดัค่าใชจ่้ายและ
และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เป็น
การลดรายจ่าย เพิ่มรายไดโ้ดยนาํความรู้
ท่ีมีอยูไ่ปประกอบอาชีพเสริมรับงาน
ตกแต่งสถานท่ีในงานต่างๆได ้
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 



 

 

 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการ
ปฏิบติังาน โดยวางแผน จดัเตรียม
เคร่ืองมือใหพ้อเพียง เขียนแบบ เพื่อให้
ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 
 

15-17 บทท่ี 7 การผกูมดัผา้ 
-ส่วนประกอบในการผกูผา้ 
-ลายระยา้ 
-ลายดอกไม ้
-ลายเฟ่ือง 
-ลายดอกชั้นเดียว 
-ลายดอกสองชั้น 
-ลายเฟ่ือง 
-ลายเฟ่ืองเกลด็ปลาสลบัสี 

6 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การผกูมดัผา้ลายต่างๆ 
5.ครูสาธิตขั้นตอนการผกูมดัผา้ลาย
ต่างๆตามขั้นตอน 
6.ครูใหผู้เ้รียนฝึกการมดัผา้ตาม
ขอ้กาํหนดเป็นลายบุคคลนาํเสนอ
ผลงานสาํเร็จเป็นรายบุคคลหนา้ชั้น
เรียน 
7.ครูใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบและ
ประเมินผลงานร่วมกนั 
8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ครูใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงั
เรียน 
10. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึกผกู
ผา้ลายต่างๆเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนใน
งานต่างๆ 
11.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต   ถาม-ตอบ  อภิปราย  ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมเป็นรายบุคคล 

 

      



 

 

18 สอบปลายภาค สอบทฤษฎี-ปฏิบติั 
 

 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 

สปัดาห์ท่ี 18 30% 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจดัตกแต่งสถานท่ี 
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
อุมาสวรรค ์ ชูหา. ศิลปะการผูกผ้าในงานพธีิ.กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพมิพ,์ 2554. 
อุมาสวรรค ์ ชูหา. ศิลปะการจับจีบผ้า.กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ,์ 2554. 
 
 

 
 


