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ลักษณะรายวชิา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รหสัวชิา10527420     วิชาการจดัดอกไม 
    
 2.  สภาพรายวชิา              หมวดวิชาทักษะวิชาชพี     
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
3.  ระดบัรายวิชา                ภาคการศึกษาท่ี 2     ช้ันปท่ี 2 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน              กลุมทกัษะวชิาชีพเลอืก 
5.  เวลาศกึษา                   ทฤษฎี  2 ช่ัวโมง    ปฏิบัติ 2  ช่ัวโมง รวม
ทั้งสิน้  4  ช่ัวโมง  และนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา  3  
ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอด 16  สัปดาห    
                                     ( ไมรวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จาํนวนหนวยกิต               2  หนวยกิต 

    7. จดุมุงหมายรายวิชา         1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการจัดดอกไมใน
โอกาสตางๆ        

                                    2. เพ่ือใหมีความเขาใจในกระบวนการจัด
ดอกไม    

                                      3. เพ่ือนําความรูดานการจัดดอกไมไปใชใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
          4. เพ่ือเลือกวัดดุอุปกรณในการเตรียมการจัดดอกไม
ไดอยางถูกตอง 

                                          5. เพ่ือวิเคราะหรูปแบบการจัดดอกไมตกแตง
สถานท่ี         

                                      6. เพ่ือปฏิบัติการออกแบบและจัดดอกไมตาม
ขอกําหนด                                  
          7.เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของการจัดดอกไมประดับ
สถานท่ีในโอกาสตางๆ           
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                                       8. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  มีความสนใจใฝรู
กระตือรือรน มีความมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความประณีต 
รอบคอบ ปลอดภัย ไดอยางถูกตองเสร็จภายใน เวลาท่ีกําหนดอยางมีเหตุ
และผล  

    
 
8. คาํอธบิายรายวชิา  

  
             

   
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดดอกไม การเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
การเตรียมดอกไม ใบไม  การเก็บรักษา การใชดอกไมทดแทน การ
คํานวณตนทุน กําหนดราคาขาย การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐานรูปแบบตาง ๆ 
ตามหลักสากล การจัดดอกไมตกแตงสถานท่ีในโอกาสตาง ๆ และฝก
ปฏิบัติการจัดดอกไม 
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การแบงบทเรยีน/หวัขอ 
 

  
บทเรียน
ที่ 

 
รายการ 

เวลา
(ชั่วโมง) 
ท ป 

 
1 

 
1.  ความรูทัว่ไปเกีย่วกับการจดัดอกไม 
         1.1 ความเปนมาของการจัดดอกไม 
          1.2 คุณคาของดอกไม 
          1.3 ความหมายของการจัดดอกไม 
          1.4 ประเภทของการจัดดอกไม 
       ปฏิบตัิ  เขียนแบบดอกไม ใบไมท่ีนิยมใชจัด
ดอกไม 
 

 
4 
 

 
4 

 
2 

 
2.  การเลือกใชวัสดอุุปกรณในการจดัดอกไม  
           2.1 วัสดุสําหรับยึด ปกดอกไม 
           2.2 วัสดุสําหรับการใหอาหารดอกไม 
           2.3 วัสดุสําหรับดามกานดอกไม 
           2.4 วัสดุสําหรับอําพรางท่ียึด 
           2.5 วัสดุสําหรับการเสริมแตง 
           2.6 วัสดุสําหรับทําความสะอาด 
           2.7 อุปกรณท่ีใชในการจัดดอกไม 
           2,8 การใชดอกไมทดแทน 
        ปฏิบัต ิ เลือกและเตรียมวัสดุยึดภาชนะจัด
ดอกไมรูปทรงตางๆ 

 
4 

 
4 
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3 3.  องคประกอบทางศิลปะและการออกแบบจัด
ดอกไม 
           3.1  หลักศิลปะ 
           3.2  ท่ีมาของการออกแบบการจัดดอกไม 

       3.3  ท่ีมาจากความคิดสรางสรรค 
       3.4  ท่ีมาจากธรรมชาติ 
   ปฏบิัติ  ออกแบบจัดดอกไมรูปทรงตาม
ขอกําหนด  
 
     
     

6 6 

 
4 

 
4.  การเตรยีมดอกไม ใบไมและการดแูลรักษา 
           4.1 การตัดก่ิงกานดอกไม 
           4.2 การใชน้ํายา สารเคมี 

       4.3 เทคนิคการใชลวดกับดอกไม 
       4.4 การเตรียมท่ียึดดอกไม 
    ปฏบิัติ  การเตรียมดอกไมดวยเทคนิคตางๆ   

 
2 

 
2 
 

  
             สอบกลางภาค 

 
2 

 
2 

 
5 

 
5.  การจดัดอกไมขัน้พืน้ฐาน 
           5.1 การจัดดอกไมแบบตะวันตก 
           5.2 การจัดดอกไมแบบญี่ปุน 
           5.3 ประโยชนของการสรางสรรค
ศิลปกรรม 

 
10 

 
10 
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     ปฏิบตัิ  ฝกจัดดอกไมแบบตะวันตกและแบบ
ญี่ปุน 

 
6 

 
6. การจดัดอกไมตกแตงสถานที ่
           6.1 การจัดดอกไมประดับโพเดียม 
        6.2 การจัดดอกไมประดับเชิงเทียน 

        ปฏิบัต ิ ฝึกจดัดอกไมป้ระดบัโพเดียมและเชิงเทียน 

 
4 

 
4 

 
7 

 
7. การคาํนวณตนทุนและกาํหนดราคาขาย  
          7.1 วิธีการคํานวณตนทุน 
          7.2 วิธีการกําหนดราคาขาย 
      ปฏบิัติ  ฝกคิดคํานวณราราตนทุนและราคา
ขาย ตามขอกําหนด    
            

 
2 

 
2 

  
สอบปลายภาค 

 
2 

 
2 
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จุดประสงคการสอน 
 

  
บทเรียน
ที่ 

 
รายการ 

เวลา
(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 1.  เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดของดอกไม ใบไม 
คุณคาของดอกไมและประเภทของการจัดดอกไม  

1.1 บอกความเปนมาของการจัดดอกไมใน
ประเทศไทยไดอยางถูกตอง 

1.2 บอกความหมายของการจัดดอกไม
อยางถูกตอง 

1.3 บอกคุณคาของดอกไมไดอยางถูกตอง 
1.4 เลาประวัติการจัดดอกไมในประเทศ

ไทยไดอยางถูกตอง 
1.5 อธิบายวิธีการเลือกดอกไมใบไม

ประเภทตางๆไดอยางถูกตอง 
1.6 ยกตัวอยางลักษณะของดอกไม ใบไม

ไดอยางถูกตองอยางสวยงาม 
          1.7 จําแนกดอกไมลักษณะตางๆไดอยาง
ถูกตอง 

1.8 เลือกใชดอกไม ใบไมไดเหมาะสมกับการ
ใชงาน 
1.9 ปฏิบัติเขียนแบบดอกไมใบไมประเภท
ตางๆไดอยางสวยงาม 
1.10 มีความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบมี
ความรอบคอบ มีเหตุและผล 
           

4 4 

2 2.  เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเลือกใชวัสดุ 4 4 
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อุปกรณในการจัดดอกไม  
          2.1 บอกวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดดอกไม
ไดอยางถูกตอง 
          2.2 เลือกวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไมแบบ
ตางๆไดอยางถูกตอง 
          2.3 ระบุวัสดุอุปกรณท่ีหาในทองถ่ินได
อยางถูกตอง 
          2.4 อธิบายคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณแตละ
ชนิดไดอยางถูกตอง 
          2.5 อธิบายวัสดุสําหรับดามกานดอกไมได
อยางถูกตอง 
          2.6 ยกตัวอยางวัสดุสําหรับการใหอาหาร
ดอกไมไดอยางถูกตอง  
          2.7 อธิบายวิธีการทําท่ียึดภาชนะดอกไมได
อยางถูกตอง 
          2.8 เลือกใชวัสดุอําพรางท่ียึดดอกไมได
อยางถูกตอง 
          2.9 จําแนกวัสดุสําหรับการเสริมแตงแจกัน
ดอกไมได 
          2.10 ปฏิบัติการเลือกและเตรียมวัสดุยึด
ภาชนะจัดแจกันดอกไม  
          รูปทรงตามท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง 
          2.11 มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ 
มีความเพียรและมี 
          เหตุผล แกไขปญหาเฉพาะหนาได 
  

3 3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบทาง
ศิลปะและการออกแบบจัดดอกไม 
          3.1 บอกท่ีมาของการออกแบบจัดดอกไมได

6 6 
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อยางถูกตอง 
          3.2 ระบุหลักศิลปะท่ีจําเปนตองใชในการ
จัดดอกไมใหไดอยางถูกตอง 
          3.3 อธิบายองคประกอบของหลักศิลปะได
อยางถูกตอง 
           3.4 อธิบายท่ีมาของการจัดดอกไมใน
ภาชนะทรงสูงไดอยางถูกตอง 
           3.5 ยกตัวอยางรูปทรงการจัดดอกไมท่ี
เลี่ยนแบบธรรมชาติไดอยาง 
           ถูกตอง 
           3.6 สรุปข้ันตอนการออกแบบจัดดอกไม
โดยเลี่ยนแบบธรรมชาติได 
           อยางถูกตอง 
           3.7 นําความรูไปใชในการออกแบบจัด
ดอกไมประดับหองประชุมได 
           3.8 จําแนกท่ีมาของการออกแบบจัด
ดอกไมไดอยางถูกตอง 
           3.9 จําแนกผลงานออกแบบจัดดอกไมท่ีมา
จากความคิดสรางสรรค                     
            ไดอยางถูกตอง 
           3.10 ปฏิบัติการออกแบบจัดดอกไมรูปทรง
ตางๆตามขอกําหนดได 
           3.11 มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย มี
มนุษยสัมพันธมีความ   
           สนใจใฝรูในการปฏิบัติงาน 

4 4.  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเตรียม
ดอกไม ใบไมและการดูแลรักษาดอกไม  
          4.1 บอกวิธีการตัดก่ิงกานดอกไมไดอยาง
ถูกตอง 

2 2 
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          4.2 ระบุน้ํายา สารเคมีท่ีใชในการจัดแจกัน
ดอกไมไดอยางถูกตอง 
          4.3 ยกตัวอยางการใชสารเคมีท่ีหาใน
ครัวเรือนไดอยางถูกตอง  
          4.4 อธิบายข้ันตอนการใชสารเคมีในการ
ดูแลรักษาแจกันดอกไมได 
           อยางถูกตอง 
          4.5 อธิบายข้ันตอนการเตรียมดอกไม ใบไม
ใหคงทนไดอยางถูกตอง 
          4.6 สรุปวิธีการเตรียมดอกไมดวยเทคนิค
ตางๆไดอยางถูกตอง 
          4.7 เขียนข้ันตอนเทคนิคการใชลวดกับ
ดอกไม ใบไมชนิดตางๆ 
           ไดอยางเหมาะสม 
          4.8 เลือกใชวิธีการเตรียมดอกไม ใบไมใน
การจัดแจกันดอกไมได  
           อยางถูกตอง 
          4.9 ปฏิบัติการเตรียมดอกไม ใบไมดวย
วิธีการตางๆได 
          อยางถูกตอง 
         4.10  มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มี  
          ความสามัคคี มีเหตุมีผล             

5 5.  เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการจัดดอกไมข้ัน
พ้ืนฐาน    
        5.1 บอกประเภทของการจัดดอกไมได
ถูกตอง 
        5.2 อธิบายการจัดดอกไมแบบตะวันตกได
อยางถูกตอง 

10 10 
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        5.3 อธิบายลักษณะการจัดดอกไมแบบญี่ปุน
ไดอยางถูกตอง 
        5.4 ยกตัวอยางการจัดดอกไมแบบตะวันตก
ไดอยางถูกตอง 
        5.5 นําความรูไปใชจัดดอกไมประดับสถานท่ี
ไดอยางสวยงาม 
        5.6 เลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไมได
อยางถูกตอง 

        5.7 จําแนกวิธีการจัดดอกไมแบบตะวันตกได
อยางถูกตอง 
           5.8 เปรียบเทียบการจัดดอกไมแบบตะวันตกกับ
แบบญี่ปุนไดอยางสวย 
        ถูกตอง 
        5.9 ปฏิบัติการจัดดอกไมแบบตะวันตกและ
แบบญี่ปุนตามข้ันตอนได 
        อยางถูกตอง 
        5.10 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ มี 

        ความสนใจใฝรู มีความกระตือรือรน มีความ
สามัคคีกลุม แกไขปญหาได  
  

6 6.  เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการจัดดอกไมตกแตง
สถานท่ีตางๆ  
          6.1 บอกวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดดอกไม
ตกแตงสถานท่ีไดอยาง 
          ถูกตอง 
          6.2 อธิบายวิธีการจัดดอกไมประดับโพเดีย
มไดอยางถูกตอง 
          6.3 อธิบายข้ันตอนการจัดดอกไมประดับ

4 4 
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เชิงเทียนไดอยางถูกตอง 
          6.4 สรุปข้ันตอนการจัดดอกไมประดับโพ
เดี่ยมไดอยางถูกตอง 
          6.5 เลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไม
ตกแตงสถานท่ี 
          ตามขอกําหนดไดอยางถูกตอง 
          6.6 จําแนกวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัด
ดอกไมประดับเชิงเทียนแบบ    
          ประยุกตไดอยางสวยงาม 
          6.7 แสดงผลงานการจัดดอกไมประดับโพ
เดียมผสมกับผารูปแบบใหม 
          ไดอยางสวยงาม 
          6.8 สาธิตการจัดดอกไมประดับเชิงเทียน
สองตอนไดอยางถูกตอง 
          6.9 ปฏิบัติการจัดดอกไมตกแตงสถานท่ี
ตามขอกําหนดไดอยาง 
           สวยงาม 
           6.10 มีเจตคติท่ีดี มีความสนใจใฝรู มีความ
สามัคคีมีความรับผิดชอบ 
           มีความคิดริเริ่มสรางสรรค แกปญหาเฉพาะ
หนาได มีความรอบคอบ 
 
 

7 
 

7. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการคํานวณตนทุนและ
การกําหนดราคาขาย 
        7.1 บอกหลักการคิดคํานวณตนทุนแจกัน
ดอกไมไดอยางถูกตอง 
        7.2 อธิบายวิธีการกําหนดราคาขายไดอยาง
ถูกตอง 

2 2 
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        7.3 จําแนกรายละเอียดวัตถุดิบในการคิด
คํานวณตนทุนจากแจกัน    
         ดอกไมท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง 
        7.4 ฝกคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
ขายไดอยางถูกตอง 
        7.5 มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณคาของการจัด
ดอกไมเพ่ิมมากข้ึน มีความ 
          รับผิดชอบ มีความกระตือรือรน  ขยันอดทน 
รอบคอบ มีเหตุมีผล 
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การประเมินผลรายวชิา 
รายวิชานี้แบงเปน   7  หนวย   แยกได  7  บทเรียน    การวัดและ
ประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลแยก

เปน  4   สวนโดย 
แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ท้ัง

รายวิชา 100 คะแนนดังนี ้
  1.1 เจตคติ (คุณธรรมจริยธรรม)      20 คะแนน      
หรือรอยละ  20 
  1.2 ผลงาน/ปฏิบัติระหวางภาคเรียน 20 คะแนน  
หรือรอยละ 20                 
 1.3 สอบกลางภาค       30 คะแนน  หรือ
รอยละ 30 
 1.4 สอบปลายภาค                      30 คะแนน  
หรือรอยละ 30  

โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตาม
ตารางหนาถัดไป 

 
2. เกณฑผานรายวิชา  ผูท่ีจะผานรายวิชานี้จะตอง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมตํ่ากวารอยละ   50 
  2.2  มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ  80 
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
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    3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูท่ีไม
ผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคา 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผูท่ีผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนน
ตามเกณฑ  ดังนี้ 
     คะแนนรอยละ  80  ข้ึนไป                ไดระดับ
คะแนน   A 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับ
คะแนน  B+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  70-74 ไดระดับ
คะแนน  B 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  65-69 ไดระดับ
คะแนน  C+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  60-64 ไดระดับ
คะแนน  C 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  55-59 ไดระดับ
คะแนน  D+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  50-54 ไดระดับ
คะแนน  D 
 คะแนนตํ่ากวารอยละ       0-49 ไดระดับคะแนน  
F 
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ตารางกาํหนดน้ําหนกัคะแนน 

เล

บท

 
  คะแนนรายบทเรียนและ

น้าํหนกัคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรยีน คะ

 

น้าํหนกัคะแนน 
พุทธิพสิัย 

ทั

 

คว

-  

ค

 

ก

 

สู

 

1   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดดอกไม 9 3 3 1 1 1 

2   การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัด
ดอกไม 

10 3 4 1 1 1 

3   องคประกอบทางศิลปะและการออกแบบ
การจัดดอกไม 

10 2 4 1 2 1 

4   การเตรียมดอกไม ใบไมและการดูแล
รักษา 

9 2 4 2 - 1 

5   การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐาน 9 1 3 2 2 1 

6   การจัดดอกไมตกแตงสถานท่ี 9 1 3 1 2 2 

7   การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 4 1 1 - 1 1 
                  

        

        

        

ก คะแนนภาควชิาการ (พุทธพิิสัยและทกัษะ
พิสัย) 

60  

   

 

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปน
การบรูณาการทกุหนวย) 

20 

 

ค คะแนนจิตพิสยั 20 

 รวมทัง้สิน้ 100 
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กาํหนดการสอน 
สัปดาห

ที่ 
วนั / 
เดือน 

คาบ
ที่ รายการสอน หมาย

เหต ุ

1 6 พ.ย 
2561 

4-7 บทท่ี 1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดดอกไม  

2 13 พ.ย 
2561  

4-7 บทท่ี 1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดดอกไม 
(ตอ) 

 

3  20 พ.ย 
2561 

4-7 บทท่ี 2  การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัด
ดอกไม 

 

4 27 พ.ย 
2561  

4-7 บทท่ี 2  การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัด
ดอกไม ( ตอ ) 

 

5 4 ธ.ค 
2561 

4-7 บทท่ี 3  องคประกอบทางศิลปะและการ
ออกแบบจัดดอกไม 

 

6 11 ธ.ค 
2561 

4-7 บทท่ี 3 องคประกอบทางศิลปะและการ
ออกแบบจัดดอกไม  ( ตอ ) 

 

7 18 ธ.ค 
2561 

4-7 บทท่ี 3 องคประกอบทางศิลปะและการ
ออกแบบจัดดอกไม ( ตอ ) 

 

8 25 ธ.ค 
2561 

4-7 บทท่ี 4 การเตรียมดอกไม ใบไมและการดูแล
รักษา 

 

9 1 ม.ค 
2562 

                                สอบกลางภาค  

10 8 ม.ค 
2562 

4-7 บทท่ี 5 การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐาน   

11 15 ม.ค 
2562 

4-7 บทท่ื 5 การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐาน  (ตอ)  
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12 22 ม.ค 
2562 

4-7 บทท่ี 5 การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐาน  (ตอ)  

13  29 ก.พ 
2562 

4-7 บทท่ี 5 การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐาน  (ตอ)  

14 5 ก.พ 
2562 

4-7 บทท่ี 5 การจัดดอกไมข้ันพ้ืนฐาน  (ตอ)    

15 12 ก.พ 
2562 

4-7 บทท่ี 6 การจัดดอกไมตกแตงสถานท่ี  

16 19 ก.พ 
2562 

4-7 บทท่ี 6 การจัดดอกไมตกแตงสถานท่ี (ตอ)  

17 26 ก.พ 
2562 

4-7 บทท่ี 7 การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
ขาย 

 

18   สอบปลายภาค  
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