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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกาย สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผา
งาน/รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1
1. งานเสื้อผาพื้นฐาน
2400-0101 ผาและการแตงกาย
2401-1003 การใชและการบํารุงรักษาจักร
2401-1005 เสื้อผาสตรีเบื้องตน
งาน/รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2
2. งานออกแบบเสื้อผา
2400-0103 ศิลปะการออกแบบ
2401-1002 พืน้ ฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2401-1004 การออกแบบเสื้อ
2401-1007 เสื้อผาเด็กเบื้องตน
2401-1008 ความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สมรรถนะ
1.1 การเลือกวัสดุ อุปกรณ สรางแบบและตัดเย็บ
1.2 ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณและจักรเย็บผา
ชนิดตางๆ
1.3 สรางแบบ-ปรับแบบ ตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตางๆ
สมรรถนะ
2.1 ออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน และบรรจุภณ
ั ฑ
2.2 ทดสอบเสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและ
ตกแตงผา
2.3 วาดโครงรางหุน องคประกอบของเสื้อผา
ระบายสี ออกแบบเสื้อผาแบบตางๆ
2.4 สรางแบบ ตัดเย็บ และตกแตงเสื้อผาเด็กวัย
แรกเกิด – 2 ขวบ
2.5 รักษาความปลอดภัย แกปญ
 หาเฉพาะหนา โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสวนรวม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

งาน/รายวิชา
ภาคเรียนที่ 3
3. งานเสื้อผาสตรี
2400-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2400-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2401-2201 กระโปรงสตรี
2401-2202 เสื้อสตรี
2001-2306 การเย็บระบบอุตสาหกรรม

งาน/รายวิชา
ภาคเรียนที่ 4
4. งานทําแบบตัด
2000-0001 คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
2401-1006 เสื้อผาบุรษุ เบื้องตน
2401-1009 มนุษยสัมพันธ
2401-2205 พืน้ ฐานโครงสรางแบบตัด
2401-2218 เสื้อผาวัยรุน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2

สมรรถนะ
3.1 จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป ดําเนินการ
ตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตาม
แผนการขายและดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจาก
ความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง
3.2 ดําเนินกิจกรรมตามคุณภาพกิจกรรมที่เกีย่ วกับการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 และการ
จัดระบบกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคการ
3.3 สรางแบบ ปรับแบบ ตัดเย็บ ลองตัว และแกไข
ขอบกพรองเสือ้ ผาแบบตางๆ
3.4 เย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม
สมรรถนะ
4.1 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ติดตั้งอุปกรณรอบขาง และระบบปฏิบัตกิ ารของ
คอมพิวเตอร จัดทําเอกสาร
4.2 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตน
แบบตางๆ
4.3 ปรับปรุงบุคลิกภาพและการสรางความสัมพันธกับ
การบริหารองคการ
4.4 วัดตัว สรางและแยกแบบตัดทําเครื่องหมายบน
แบบตัดและตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดกระโปรง
เสื้อ ชุดติดกัน และกางเกงแบบตางๆ
4.5 สรางแบบ ตัดเย็บ และตกแตงเสื้อผาวัยรุน
แบบตางๆ
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งาน/รายวิชา
ภาคเรียนที่ 5
5. งานตกแตงเสื้อผา
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบการ
2401-2203 ชุดติดกัน
2401-2204 กางเกงสตรี
2401-2206 การตกแตงเสื้อผา
2401-2207 ชุดไทย
งาน/รายวิชา
ภาคเรียนที่ 6
6. งานธุรกิจเสื้อผา
2401-2007 การทําผาบาติก
2401-2208 เสื้อผาเทเลอรสตรี
2401-2209 เสื้อเพื่อการคา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

สมรรถนะ
5.1 อาน เขียน และสนทนาในสถานประกอบการ
5.2 สรางแบบ ตัดเย็บ ชุดติดกันและคํานวณวัสดุใน
การเย็บชุดติดกัน
5.3 ออกแบบ สรางแบบ และตัดเย็บกางเกงสตรี
5.4 ออกแบบตกแตงเสื้อผาประเภทตางๆ
5.5 สรางแบบ ตัดเย็บ ตกแตงชุดไทยแบบตาง
สมรรถนะ
6.1 ทําผาบาติก ออกแบบลายผาและนําเทคนิคใหมๆ
มาใชทําผาบาติกไดตามความตองการของตลาด
6.2 ออกแบบเสื้อเทเลอรสตรี เลือกและคํานวณวัสดุ
สรางแบบ ตัดเย็บ ลองตัว แกไขสวนบกพรอง
และตรวจสอบคุณภาพชิน้ งานเสื้อเทเลอรสตรี
6.3 ออกแบบ สรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาตามความ
ตองการของลูกคา และจัดทําเอกสารดําเนินการ
ทางธุรกิจเสื้อผา
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แบบการจัดแผนการเรียน
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครือ่ งแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผา
ภาคเรียนที่ 1 งานเสื้อผาพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2 งานออกแบบเสื้อผา
รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ 5 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 8 นก.
2000-1101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1
2
2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2
2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2
2 2000-1301 วิถีแบบวิถีไทย
2
2
2000-16.. รายวิชาในกลุมพลศึกษา
1
2 2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน
2
3
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1
2
2
2. หมวดวิชาชีพ 13 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 8 นก.
2400-0101 ผาและเครื่องแตงกาย
2400-0102 อาหารครอบครัว
2400-0105 ศิลปประดิษฐ
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 5 นก.
2401-1003 การใชและการบํารุงรักษาจักร
2401-1005 เสื้อผาสตรีเบื้องตน

2.3 วิชาชีพสาขางาน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรม

3
3
2

2
3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4
6

นก.

2401-1001
2401-1002
2401-1004
2401-1007
2401-1008

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 10 นก.
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การออกแบบเสือ้
เสื้อผาเด็กเบื้องตน
ความปลอดภัย
2.3 วิชาชีพสาขางาน

นก.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
2

2 ชม.

รวม

6
5
4

2. หมวดวิชาชีพ 14 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 นก.
2000-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2400-0103 ศิลปะและการออกแบบ

18

33

4. กิจกรรม

2
2

3
3

2
2
2
2
2

3
3
4
4
2

นก.

นก.
2

2 ชม.

รวม

20
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครือ่ งแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผา
ภาคเรียนที่ 3 งานเสื้อผาสตรี
รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 6 นก.
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
2000-13.. รายวิชาในกลุมวิชาสังคม
2000-16.. รายวิชาในกลุมพลศึกษา
2000-113 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3

ภาคเรียนที่ 4 งานทําแบบตัด
นก. ชม.
รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 5 นก.
1
2 2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ
2
2 2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต
1
1 2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4
2
2

2. หมวดวิชาชีพ 10 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 นก.
2400-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2400-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก.
2401-2306 การเย็บระบบอุตสาหกรรม

3
3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6
6

1
2
2

2
3
2

2. หมวดวิชาชีพ 15 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 นก.
2000-0001 คอมพิวเตอรเพื่อการอาชีพ
2400-0104 เศรษฐศาสตรครอบครัว

2
2

3
2

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 5 นก.
2401-1006 เสื้อผาบุรุษเบื้องตน
2401-1009 มนุษยสัมพันธ

3
2

6
2

2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 นก.
2401-2205 พื้นฐานโครงสรางแบบตัด
2401-2218 เสื้อผาวัยรุน

3
3

6
6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3

19

นก.

6
2

2 ชม.

รวม

3
3

นก.

2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 นก.
2401-2201 กระโปรงสตรี
2401-2202 เสื้อสตรี

4. กิจกรรม

2
2

นก. ชม.

33

4. กิจกรรม

2

2 ชม.

รวม

20
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครือ่ งแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผา
ภาคเรียนที่ 5 งานตกแตงเสื้อผา
ภาคเรียนที่ 6 งานธุรกิจเสื้อผา
รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 1 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 1 นก.
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1
2 2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

2. หมวดวิชาชีพ 9 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก.
2401-2207 ชุดไทย

4. กิจกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2

2.3 วิชาชีพสาขางาน 10 นก.
2401-2208 เสื้อเทเลอรสตรี
2401-2209 เสื้อเพื่อการคา
2402-5501 โครงการ

3
3
4

6
6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 5 นก.
2400-1007 มารยาทและการสมาคม
2401-2007 การทําผาบาติก

2
3

2
6

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

3
3
3

3

6
6
6

6

2

2 ชม.

รวม

1

2. หมวดวิชาชีพ 10 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.

นก.

2.3 วิชาชีพสาขางาน 9 นก.
2401-2203 ชุดติดกัน
2401-2204 กางเกงสตรี
2401-2206 การตกแตงเสื้อผา

นก. ชม.

13

28

4. กิจกรรม

นก.

2

2 ชม.

รวม

16
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7

แบบกําหนดหัวขอ (Theme)/งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) งานผลิตชุดนักศึกษาหญิง ภาคเรียนที่ 3
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
จัดดําเนินการตัดเย็บชุดนักศึกษาหญิง โดยเริ่มจากเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน ศึกษาใบสั่งงาน
วิเคราะหงาน คํานวณวัสดุ อุปกรณ สรางแบบ ปรับแบบ วางแบบ ตัด เย็บ ตรวจสอบคุณภาพ คํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคาจําหนายสรุปและรายงานผลการดําเนินการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 1. เขียนโครงการและแผนปฏิบตั งิ าน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
1.1 เขียนโครงการตัดเย็บ
1.1 เขียนโครงการตัดเย็บ
ชุดนักศึกษาหญิง
ชุดนักศึกษาไดถูกตอง
1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานตัดเย็บ ชุด 1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานตัดเย็บ ชุด
นักศึกษาหญิง
นักศึกษาหญิงไดถูกตอง

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 2. การเขียนใบสั่งงานการผลิต
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
2.1 วิเคราะหขั้นตอนการผลิต โดย
ใชแผนภูมิการผลิต
2.2 เขียนใบสั่งงานการผลิต

- เรื่องการเขียนโครงการ
วิชาภาษาไทย
- การเขียนใบสั่งงาน
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรงสตรี

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

2.1 แผนภูมิการผลิตมีความสมบูรณ - เรื่องการวิเคราะหขั้นตอน
สามารถผลิตไดจริง
การผลิต วิชาการเย็บระบบ
2.2 ใบสั่งงานมีรายการผลิตครบถวน
อุตสาหกรรม

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 3. คํานวณวัสดุ อุปกรณในการผลิตชุดนักศึกษาหญิง
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
3.1 เลือกวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการ 3.1 เลือกวัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน การ - เรื่องการเลือกวัสดุ อุปกรณ
ตัดเย็บ

3.2 คํานวณวัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน
การตัดเย็บ
3.3 กําหนดชื่อวัสดุ อุปกรณ
เปนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ที่ใชในการตัดเย็บ
วิชาเลือกเสรี
วิชากระโปรงสตรี
3.2 คํานวณวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการ - เรื่องการคํานวณวัสดุ อุปกรณ
ตัดเย็บชุดนักศึกษาหญิงไดถูกตอง วิชาเลือกเสรี
3.3 เขียนรายการวัสดุ อุปกรณ เปน วิชากระโปรงสตรี
- คําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในการตัด
ภาษาอังกฤษถูกตองทุกคํา
เย็บเสื้อผา วิชาศัพทเทคนิค
ภาษาอังกฤษ
ตัดเย็บไดเหมาะกับงาน

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 4. สรางแบบ ปรับแบบ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
4.1 สรางแบบเสื้อ, กระโปรง
Size M
4.2 ปรับแบบ Size M เปน S, L, XL
4.3 ทําเครื่องหมายบนแบบตัด

4.1 สรางแบบเสื้อกระโปรง Size M
ถูกตอง
4.2 ปรับแบบ Size M เปน S, L, XL
ไดถูกตอง
4.3 ทําเครื่องหมายบนแบบตัดได
ถูกตอง

4.4 เผื่อตะเข็บ
4.4 เผื่อตะเข็บถูกตอง

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 5. การวางแบบตัดเสื้อและกระโปรง
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
5.1 กําหนดตําแหนงในการวางแบบ
ตัด (Marker)
5.2 คํานวณจํานวนผาที่ใชทั้งหมด
5.3 คํานวณจํานวนชิ้นและปูผาได
ถูกตอง
5.4 ตัดผาตามตําแหนงที่วางแบบตัด
(Marker)
5.5 แยกมัดชิ้นงาน
5.6 ทําคูปองชิ้นงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การสรางแบบตัดเสื้อ, กระโปรง
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
- การปรับแบบตัด, การทํา
เครื่องหมายบนแบบตัด
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
- การเผื่อตะเข็บ
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

5.1 วางตําแหนงแบบตัดถูกตอง ครบ - เรื่องการวางแบบตัด
วิชาเสื้อสตรี
ตามจํานวนชิ้นงาน
วิชากระโปรง
- เรื่องการคํานวณผา
5.2 คํานวณจํานวนผาที่ใชทั้งหมด
วิชาเสื้อสตรี
ถูกตอง
วิชากระโปรง
5.3 ปูผาไดถูกตองตามเกรนผาและ - เรื่องการปูผา
จํานวนชิ้นที่กําหนด
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
5.4 ตัดผาตามตําแหนงที่วางแบบตัด - เรื่องการตัดผา
วิชาเสื้อสตรี
ไดถูกตอง
วิชากระโปรง
- เรื่องการแยกมัดชิ้นงาน
5.5 แยกมัดชิ้นงานไดถูกตอง
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
- การทําคูปองชิ้นงาน
5.6 ทําคูปองชิ้นงานถูกตอง
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 6. การเย็บประกอบตัวเสื้อและกระโปรง
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
6.1 กําหนดขั้นตอนการเย็บชิ้นงาน

6.2 เย็บชิ้นสวนของเสื้อและ
กระโปรง

6.3 เย็บประกอบตัวเสื้อและ
กระโปรง

6.4 การทําสําเร็จ

6.1 อธิบายลําดับขั้นตอนการเย็บ
ชิ้นงานถูกตอง

- เรื่องขั้นตอนการเย็บชิ้นงาน
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
วิชาการเย็บระบบอุตสาหกรรม
6.2 เย็บชิ้นสวนเสื้อและกระโปรงได - เรื่องการเย็บชิ้นสวนเสื้อและ
กระโปรง
ถูกตอง
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
วิชาการเย็บระบบอุตสาหกรรม
- การเย็บประกอบตัวเสื้อและ
6.3 เย็บประกอบตัวเสื้อและ
กระโปรง
กระโปรงถูกตองตามขั้นตอน
วิชาเสื้อสตรี
วิชากระโปรง
วิชาการเย็บระบบอุตสาหกรรม
6.4 ตัดดาย ขจัดรอยเปอน รีด ได - การทําสําเร็จ
วิชาเสื้อสตรี
ถูกตอง
วิชากระโปรง
วิชาการเย็บระบบอุตสาหกรรม

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 7. การตรวจสอบคุณภาพ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
7.1 กําหนดจุดตรวจสอบคุณภาพเสื้อ 7.1 กําหนดจุดตรวจสอบคุณภาพใน
และกระโปรง
เสื้อและกระโปรงไดถูกตอง
7.2 ตรวจสอบคุณภาพเสื้อและ
7.2 ตรวจสอบคุณภาพเสื้อและ
กระโปรงตามจุดที่กําหนด
กระโปรงตามจุดที่กําหนดได
ถูกตอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- เรื่องมาตรฐานการตัดเย็บ
วิชา การเย็บระบบอุตสาหกรรม
- เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม
วิชาบริหารงานคุณภาพ
วิชาการเย็บระบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 8. การคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาจําหนาย
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
8.1 ทําบัญชีรายการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ในการผลิตชุด
นักศึกษาหญิง
8.2 คํานวณคาแรง

8.1 ทําบัญชีรายการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ในการผลิตชุด
นักศึกษาหญิงไดถูกตอง
8.2 กําหนดคาแรงในการเย็บ
ชิ้นงานไดถูกตอง

8.3 กําหนดราคาจําหนาย

8.3 กําหนดราคาจําหนายไดถูกตอง

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 9. สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
9.1 เขียนรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการผลิตชุดนักศึกษาหญิง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

9.1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการผลิตชุดนักศึกษาหญิง
ไดถูกตอง

- การทําบัญชีรายรับรายจาย
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
- การกําหนดคาแรงงานการเย็บ
ชิ้นงาน
วิชาการเย็บระบบอุตสาหกรรม
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
- การกําหนดราคาจําหนาย
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- เรื่องการเขียนรายงานโครงงาน
วิชาภาษาไทย

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
บูรณาการวิชา เสื้อสตรี กระโปรงสตรี การเย็บระบบอุตสาหกรรม
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 คณิตศาสตร บริหารงานคุณภาพฯ
ชื่อหนวย งานผลิตเสื้อผาสตรีจํานวนมาก
หัวขอเรื่อง
หนวยที่ งานผลิตชุดนักศึกษาหญิง
โดยมีหัวขอเรือ่ งที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน
2. การเขียนใบสั่งงานการผลิต
3. การคํานวณวัสดุ อุปกรณ
4. การสรางแบบ ปรับแบบตัด
5. การวางแบบตัด
6. การเย็บประกอบตัวเสื้อและกระโปรง
7. การตรวจสอบคุณภาพ
8. การประมาณราคาทุนและการกําหนดราคาจําหนาย
9. สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
รวม

หนวยที่
สอนครั้งที่
จํานวน 36 ชม.

ทฤษฎี (ชม.)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10

ปฏิบัติ (ชม.)
3
4
17
1
25

สาระสําคัญ
ศึกษาและปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผาสตรี ผลิตและจําหนายชุดนักศึกษาหญิง ในลักษณะโครงการ
ประกอบอาชีพจริง เริ่มตั้งแตเขียนโครงการวางแผนปฏิบัติงาน ดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อ
เปนการพัฒนาผูเรียนดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดประสบการณในการประกอบอาชีพ
ตอไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
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จุดประสงคการเรียน
จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรูแ ละทักษะวิชาชีพในวิชาเสื้อสตรี กระโปรง การเย็บ
ระบบอุตสาหกรรม การบริหารงานคุณภาพ และการเพิม่ ผลผลิตมาประยุกตใชในการผลิตชุดนักศึกษาเพื่อ
จําหนาย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ ลว ผูเรียนสามารถ
1. เขียนโครงการและแผนปฏิบตั ิงานการผลิตชุดนักศึกษาหญิงได
2. เขียนใบสั่งงานการผลิตชุดนักศึกษาหญิงได
3. คํานวณวัสดุ อุปกรณ ในการผลิตชุดนักศึกษาหญิง
4. สรางแบบ ปรับแบบ เสื้อและกระโปรง
5. วางแบบตัด และตัดชิ้นงาน
6. เย็บประกอบชิ้นงาน
7. ตรวจสอบคุณภาพ
8. ตกแตงสําเร็จ
9. คํานวณตนทุนการผลิต และกําหนดราคาจําหนาย
10. เขียนรายงานผลการดําเนินงาน
11. ปฎิบัติงานตรงเวลา
12. มีทัศนคติที่ดีตอ งานอาชีพ
ครุภัณฑ / เครือ่ งมือ / วัสดุ / อุปกรณ
1. เครื่องมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิตชุดนักศึกษาหญิง
2. วัสดุที่ใชในการผลิตชุดนักศึกษาหญิง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียน สื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ
1.2 นําเขาสูบทเรียน โดยคณะครูทรี่ วมสอนงานบูรณาการ ประชุมชีแ้ จงวิธีการเรียนรู ระยะเวลา
ที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูส อน หลักการ แนวทาง การคิดโครงการและดําเนินโครงการ
การประเมินผลงาน แนะนํา และใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ
1.3 ใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบงาน และใบปฏิบัติงาน เรื่องการสรางแบบ การตัดเย็บเสื้อ
กระโปรงสตรี
1.4 สังเกตพฤติกรรมผูเรียน เพื่อใหความชวยเหลือ
1.5 มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอน
1.6 เพื่อสังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการคอยชวยเหลือให
คําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ
1.7 กําหนดหัวขอที่จะประเมินรวมกับผูเรียนและประเมินรวมกับผูเรียน
1.8 สังเกตบันทึกพฤติกรรมขณะผูเรียนทํางาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 รับฟงการชีแ้ จงการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการ
คิดโครงการ และดําเนินโครงการประเมินผลงาน ดูตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ
2.3 ศึกษาหาความรูจากใบงาน ใบความรู และปฏิบัติงานเรื่องการตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี
2.4 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนตามใบงาน และใบปฏิบัตงิ าน
2.5 กําหนดหัวขอที่จะประเมินและตรวจสอบรวมกับผูสอน
สื่อการเรียน
1. ตําราการตัดเย็บเสื้อสตรี กระโปรงสตรี
2. คูมือการจัดทําโครงการวิชาภาษาไทย
3. ตัวอยางชิน้ งานของจริง
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งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาใบงาน ใบความรู เรื่อง
1.1 เสื้อสตรี
1.2 กระโปรง
1.3 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
1.4 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
1.5 การเย็บระบบอุตสาหกรรม
1.6 คูมือจัดทําโครงการชนิดตาง
2. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. จัดดําเนินงานตามแผนปฎิบตั ิงานรวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน
4. รายงานและนําเสนอโครงการรวมกับเพื่อน ผูสอนประเมินโครงงาน
การประเมินผล
1. ตรวจแผนงานโครงการ แผนปฎิบัติงานรวมกับผูเรียน
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และกิจนิสัยการทํางาน
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิน้ งานสําเร็จ
4. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจประเมินโครงการ
เอกสารอางอิง (References)
กมล พรหมหลาวรรณ. อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเบือ้ งตน. บริษัท โอเดียนสโตร, 2534.
จีระวัฒน ปลองใหม. การจัดการธุรกิจเบือ้ งตน. บริษัท เอ็ดดูเท็กซ จํากัด, 2546.
พยุง วงศศศิธร. ตําราตัดเสือ้ สตรี. บริษัท อมรินทรพรินติ้ง กรุป จํากัด, ม.ป.พ.
สุภาพ อินทีวร. หนังสือเรียนวิชากระโปรงสตรี. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร,ี 2542.
สุนทร พูนพัฒน. ระบบบริหารงานคุณภาพ. บริษัท เอมพันธ จํากัด, 2540.
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เกณฑการประเมินผลโครงการ
1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing)
1.1 ความรวมมือและการประสานงานภายในกลุม 3 คะแนน
1.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา 2 คะแนน
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 10 คะแนน
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม 5 คะแนน
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 5 คะแนน
2.3 การควบคุมงานและดําเนินงานใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน 5 คะแนน
2.4 การตรงตอเวลา 5 คะแนน
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)
3.1 การประเมินผลผลิต 40 คะแนน
3.1.1 แบบ 10 คะแนน
3.1.2 ขนาด 10 คะแนน
3.1.3 ความประณีต 10 คะแนน
3.1.4 ความสะอาด 5 คะแนน
3.1.5 ปริมาณ 5 คะแนน
3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน
3.2.1 เอกสารประกอบโครงการ 10 คะแนน
3.2.2 วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 10 คะแนน
3.2.3 ความชัดเจน ตอเนื่อง และการดําเนินการนําเสนอ 5 คะแนน
รวม
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เกณฑการประเมิน
1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing)
1.1 ความรวมมือและการประสานงานภายในกลุม
3 คะแนน สมาชิกใหความรวมมือและประสานงานภายในกลุมทุกคน
2 คะแนน สมาชิกใหความรวมมือและประสานงานภายในกลุมมากกวาครึ่ง
1 คะแนน สมาชิกใหความรวมมือและประสานงานภายในกลุมนอยกวาครึ่ง
1.2 ความสอดคลองระหวางเนือ้ หากับวัตถุประสงค
2 คะแนน เนือ้ หามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทกุ ขอ
1 คะแนน เนือ้ หามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคบางขอ
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ
10 คะแนน หัวขอโครงการและรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
8 คะแนน หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอียดไมคอ ยสมบูรณ 2 แหง
6 คะแนน หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอียดไมคอ ยสมบูรณ 4 แหง
4 คะแนน หัวขอโครงการไมครบ ขาด 1 หัวขอ และรายละเอียดไมสมบูรณ 4 แหง
2 คะแนน หัวขอโครงการไมครบ ขาดมากกวา 1 หัวขอ และรายละเอียดไมสมบูรณมากกวา
4 แหง
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม
5 คะแนน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณครบ
4 คะแนน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณขาด 1 อยาง
3 คะแนน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณขาด 2 อยาง
2 คะแนน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณขาด 3 อยาง
1 คะแนน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณขาด 4 อยางขึ้นไป
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม
5 คะแนน ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุไดถูกตองทุกรายการ
4 คะแนน ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุไมถูกตอง 1 รายการ
3 คะแนน ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุไมถูกตอง 2 รายการ
2 คะแนน ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุไมถูกตอง 3 รายการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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1 คะแนน ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุไมถูกตอง 4 รายการขึ้นไป
2.3 การควบคุมงานและดําเนินงานใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน
5 คะแนน ปฏิบัติงานไดถกู ตองทุกขั้นตอน
4 คะแนน ปฏิบัติงานไมถกู ตอง 1 ขั้นตอน
3 คะแนน ปฏิบัติงานไมถกู ตอง 2 ขั้นตอน
2 คะแนน ปฏิบัติงานไมถกู ตองมากวา 2 ขั้นตอน
2.4 การตรงตอเวลา
4 คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
3 คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด 1 วัน
2 คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด 2 วัน
1 คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด 3 วัน
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)
3.1 การประเมินผลผลิต
3.1.1 แบบถูกตอง
10 คะแนน ถูกตองสมบูรณตามแบบที่กําหนด
0 คะแนน ไมถูกตองตามแบบ
3.1.2 ขนาดถูกตอง
10 คะแนน ขนาดถูกตองทุกตําแหนง
7 คะแนน ขนาดไมถูกตอง 1 – 2 ตําแหนง
5 คะแนน ขนาดไมถูกตอง 3 – 4 ตําแหนง
2 คะแนน ขนาดไมถูกตองมากกวา 4 ตําแหนง
3.1.3 ความประณีตของผลงาน
10 คะแนน ผลงานเรียบรอยไมมีขอบกพรอง
8 คะแนน ผลงานมีขอบกพรอง 1 แหง
6 คะแนน ผลงานมีขอบกพรอง 2 แหง
4 คะแนน ผลงานมีขอบกพรอง 3 แหง
2 คะแนน ผลงานมีขอบกพรองมากกวา 3 แหง
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3.1.4 ความสะอาดของชิ้นงาน
10 คะแนน ผลงานสะอาดทัง้ ชิ้น
8 คะแนน ผลงานมีรอยเปอ น 1 แหง
6 คะแนน ผลงานมีรอยเปอ น 2 แหง
4 คะแนน ผลงานมีรอยเปอ น 3 แหง
2 คะแนน ผลงานมีรอยเปอ นมากกวา 3 แหง
3.1.5 ปริมาณผลผลิต
10 คะแนน ผลงานเสร็จครบตามจํานวน
8 คะแนน ผลงานไมเสร็จ 5%
6 คะแนน ผลงานไมเสร็จ 10%
4 คะแนน ผลงานไมเสร็จ 15%
0 คะแนน ผลงานไมเสร็จต่ํากวา 15%
3.2 การนําเสนอโครงการ
3.2.1 เอกสารประกอบโครงการ
10 คะแนน หัวขอโครงการและรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
8 คะแนน หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอียดไมสมบูรณ 2 แหง
6 คะแนน หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอียดไมสมบูรณ 4 แหง
4 คะแนน หัวขอโครงการไมครบถวนขาด 1 หัวขอ และรายละเอียดไมสมบูรณ
มากกวา 4 แหง
2 คะแนน หัวขอโครงการไมครบถวนขาดมากกวา 1 หัวขอ และรายละเอียดไม
สมบูรณมากกวา 4 แหง
3.2.2 วิธกี าร ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
10 คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความสมบูรณ ชัดเจนตามขั้นตอน
8 คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความบกพรอง 1 จุด แตมีขั้นตอนชัดเจน
5 คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความบกพรอง 2 จุด แตมีขั้นตอนชัดเจน
3 คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความบกพรอง 3 จุด มีขั้นตอนไมชัดเจน 2 จุด
2 คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานไมสมบูรณ
3.2.3 ความชัดเจน ตอเนื่อง และการดําเนินการนําเสนอ
5 คะแนน มีการนําเสนอชัดเจนตอเนื่อง
0 คะแนน การนําเสนอไมชดั เจนตอเนื่อง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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แบบประเมินโครงการ
ชื่อโครงการ ตัดเย็บชุดนักศึกษาหญิง
ลักษณะโครงการ ผลิตเพื่อจําหนาย
จํานวนคน 20 คน
ระยะเวลา 6 สัปดาห
คําชีแ้ จง ครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโครงการ
ที่

คะแนน
เต็ม ได

รายการประเมิน

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing) 15 คะแนน
1.1 ความรวมมือและการประสานงานภายในกลุม
1.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ

3
2
10

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถกู ตองเหมาะสม
2.2 การใชเครือ่ งมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม
2.3 การควบคุมงานและดําเนินงานใหเปนไปตามลําดับขัน้ ตอน
2.4 การตรงตอเวลา

5
5
5
5

3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product) 65 คะแนน
3.1 การประเมินผลผลิต 40 คะแนน
3.1.1 แบบ
3.1.2 ขนาด
3.1.3 ความประณีต
3.1.4 ความสะอาด
3.1.5 ปริมาณ
3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน
3.2.1 เอกสารประกอบโครงการ
3.2.2 วิธกี าร ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
3.2.3 ความชัดเจน ตอเนื่อง และการดําเนินการนําเสนอ
รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10
10
10
5
5
10
10
5
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แบบประเมินแผนงาน
ชื่อโครงการ ตัดเย็บชุดนักศึกษาหญิง
ลักษณะโครงการ ผลิตเพื่อจําหนาย
จํานวนคน 20 คน
ระยะเวลา 6 สัปดาห
คําชีแ้ จง ครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโดยใช 9 ลงในชองที่ตองการ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช
1. ชื่อโครงการมีความชัดเจน
2. หลักการและเหตุผล สมเหตุสมผล
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได
5. สถานที่ปฏิบัตงิ านเหมาะสมเปนไปได
6. งบประมาณหรือทรัพยากรทีใ่ ชดําเนินงานเหมาะสม
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัตไิ ด
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ
10. ความยากงายของงานที่สมกับคนในกลุม

หมายเหตุ

รวม
หมายเหตุ การใหคะแนน ดีมาก = 1.0 คะแนน ดี = 0.7 คะแนน พอใช = 0.5 คะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2401-2201
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา กระโปรงสตรี
สาขาวิชา ผาและเครื่องแตงกาย

6
(20)
ทฤษฎี – ปฏิบัติ 120 ชัว่ โมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจลักษณะกระโปรงสตรี วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธกี าร ขั้นตอน การสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลอง
ตัว และแกไขขอบกพรองกระโปรงสตรี
3. เพื่อใหมีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบ ปรับแบบ ตัดเย็บ ลองตัว และแกไข
ขอบกพรองกระโปรงสตรี
4. เพื่อใหมีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบ และตัดเย็บกระโปรงสตรี
5. เพื่อใหมีทักษะในการแสวงหาความรู สามารถตัดสินใจแกปญ
 หาในการทํางานและพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพ
6. เพื่อใหเปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ออกแบบ วิธีการวัดตัว สรางแบบ และตัดเย็บกระโปรงสตรี
2. ออกแบบกระโปรงสตรีแบบตางๆ
3. เลือกและคํานวณวัสดุ เพื่อใชในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบตางๆ
4. ใชเทคนิคสรางแบบ ตัดเย็บ ลองตัว และแกไขสวนบกพรองกระโปรงสตรีแบบตางๆ
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานกระโปรงสตรีแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะกระโปรงสตรี วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณในการตัดเย็บ
การสรางและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบตางๆ การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง เทคนิคการเย็บ
สวนประกอบของตัวกระโปรงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัว และแกไขขอบกพรองกระโปรงสตรีแบบ
ตางๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2401-2201
ลําดับ
ชื่อหนวย
ที่
1. ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง

ชื่อวิชา กระโปรงสตรี
6 (20)
พฤติกรรมทีต่ อ งการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู
ทักษะ
กิจนิสัย รวม (ชม.)
18
2
10
6

2.

งานตัดเย็บกระโปรง (ไมมีซับใน)

6

21

3

30

3.

งานตัดเย็บกระโปรง (มีซับใน)

8

25

3

36

4.

งานบูรณาการการตัดเย็บกระโปรง

4

36

2

36

รวม

120

หนวยการสอนปฏิบัติ
รหัส 2401-2201

ชื่อวิชา กระโปรงสตรี

6

(20)

หนวยที่
1

ชื่อหนวย
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง

จํานวนคาบ
18

2

งานตัดเย็บกระโปรง (ไมมีซับใน)

30

3

งานตัดเย็บกระโปรง (มีซับใน)

36

4

งานบูรณาการการตัดเย็บกระโปรง

36

รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

120
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวย
ที่
1.

2.

3.

4.

ชื่อหนวย

จํานวนคาบ

ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
1.1 กระโปรง
1.1.1 ชนิดและลักษณะของกระโปรง
1.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ การตัดเย็บกระโปรง
1.1.3 การสรางแบบกระโปรงเบื้องตน
1.1.4 การแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
งานตัดเย็บกระโปรงไมมีซบั ใน
2.1 กระโปรงไมมีซับใน
2.1.1 การวางแบบตัด การทําเครื่องหมายบน
แบบตัด การตัด
2.1.2 การลองตัว และแกไขแบบตัด
2.1.3 การเย็บตามขัน้ ตอน
2.1.4 การทําสําเร็จ
งานตัดเย็บกระโปรงมีซับใน
3.1 กระโปรงมีซับใน
3.1.1 การวางแบบตัด การทําเครื่องหมายบน
แบบตัด การตัด
3.1.2 การลองตัว และแกไขแบบตัด
3.1.3 การเย็บตามขัน้ ตอน
3.1.4 การทําสําเร็จ

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
1
2
2

5
7
30

2

3

1
2
1

1
18
2
36

3

3

1
3
1

1
22
2

งานบูรณาการการตัดเย็บกระโปรง
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รวม
18

20

36

36

100

120
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2401-2201
หนายที่ 1

ชื่อวิชา กระโปรงสตรี 6 (20)
ชื่อหนวย ความรูทั่วไปเกีย่ วกับกระโปรง

สอนครั้งที่ 1 – 3
จํานวน 120 ชม.

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 1 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
1. กระโปรง
1.1 ชนิดและลักษณะของกระโปรง
1.2 เครื่องมือ อุปกรณ การตัดเย็บกระโปรง
1.3 การสรางแบบกระโปรงเบื้องตน
1.4 การแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
สาระสําคัญ
การศึกษาขอมูลของกระโปรงซึ่งประกอบไปดวย ชนิดและลักษณะของกระโปรงแบบตางๆ ตอง
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณในการตัดเย็บกระโปรงใหเหมาะสมถูกตองตามลักษณะการใชงาน สิ่งสําคัญคือการ
สรางแบบกระโปรงเบื้องตนและแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ ไดถูกตอง จะทําใหกระโปรงที่ตัดเย็บออกมา
ได
รูปทรงที่สวยงาม ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการดัดแปลงแบบกระโปรงที่แบบยากขึ้นตอไป
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทวั่ ไป
1. เพื่อใหเขาใจชนิดและลักษณะของกระโปรง
2. เพื่อใหเลือกใชและใชเครื่องมือ อุปกรณ การตัดเย็บกระโปรงได
3. เพื่อใหปฏิบัตกิ ารสรางแบบกระโปรงเบื้องตนได
4. เพื่อใหปฏิบัตกิ ารแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ ได
5. เพื่อใหสามารถตรวจสอบการสรางแบบและแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ ได
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกชนิดและลักษณะของกระโปรงได
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในการตัดเย็บกระโปรงได
3. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการตัดเย็บไดเหมาะสมกับงาน
4. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดถูกตองตามขั้นตอนทีก่ ําหนด
5. สรางแบบกระโปรงเบื้องตนได
6. แยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ ได
7. ตรวจสอบการสรางแบบและแยกแบบกระโปรงได
8. แกไขขอบกพรองในการสรางแบบและแยกแบบกระโปรงได
9. เก็บเครื่องมืออุปกรณไดตามขั้นตอน
10. ทํางานดวยความรับผิดชอบ ประหยัด รอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัย
งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 1 ความรูทั่วไปเกีย่ วกับกระโปรง
ครั้งที่ 1 เรียนรูเกีย่ วกับชนิดและลักษณะของกระโปรง
ครั้งที่ 2 เรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ การตัดเย็บกระโปรง
ครั้งที่ 3 เรียนรูและฝกปฏิบตั ิการสรางแบบกระโปรงเบือ้ งตน
ครั้งที่ 4 เรียนรูและฝกปฏิบตั ิการแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ชนิดและลักษณะของกระโปรง
1.1.1 กระโปรงทรงตรง
1.1.2 กระโปรงทรงสอบ
1.1.3 กระโปรงบานนอย
1.1.4 กระโปรงบานมาก
1.1.5 กระโปรงแยกชิ้น
1.1.6 กระโปรงปาย
1.1.7 กระโปรงจีบรอบตัว
1.1.8 กระโปรงจีบกระทบ
1.1.9 กระโปรงตอสะโพก
1.1.10 กระโปรงยวยครึ่งวงกลม
1.1.11 กระโปรงวงกลม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1
1
7
9

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
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1.2 เครื่องมือ อุปกรณ การตัดเย็บกระโปรง
1.2.1 สายวัด
1.2.2 ไมบรรทัด
1.2.3 กระดาษสรางแบบ
1.2.4 ไมโคงสะโพก
1.2.5 กรรไกร
1.2.6 ลูกกลิ้ง
1.2.7 กระดาษกดรอย
1.2.8 เข็มมือ
1.2.9 เข็มหมุด
1.2.10 เตารีด
1.2.11 ที่รองรีด
1.3 การสรางแบบกระโปรงเบื้องตน
1.3.1 วัดตัว
1.3.2 สรางแบบกระโปรงชิ้นหนา
1.3.3 สรางแบบกระโปรงชิ้นหลัง
1.3.4 ทําเครื่องหมายบนแบบตัด
1.4 การแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
1.4.1 กระโปรงบานนอย
1.4.2 กระโปรงบานมาก
1.4.3 กระโปรง 4 ชิ้น, 6 ชิ้น, 8 ชิ้น
1.4.4 กระโปรงปาย
1.4.5 กระโปรงจีบรอบตัว
1.4.6 กระโปรงจีบกระทบ
1.4.7 กระโปรงตอสะโพก
1.4.8 กระโปรงยวยครึ่งวงกลม
1.4.9 กระโปรงวงกลม
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กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียน สื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ
1.2 นําเขาสูบทเรียน โดยคณะครูทรี่ วมสอนงานบูรณาการ ประชุมชีแ้ จงวิธีการเรียนรู ระยะเวลา
ที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูส อน หลักการ แนวทาง การคิดโครงการและดําเนินโครงการ
การประเมินผลงาน และใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ
1.3 ใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบงาน และใบปฏิบัติงาน เรื่องความรูท ั่วไปเกีย่ วกับกระโปรง
1.4 สังเกตพฤติกรรมผูเรียน เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
1.5 มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอน
1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการคอยชวยเหลือใหคํา
แนะนําเมื่อผูเรียนตองการ
1.7 ประเมินผลการเรียนรู และตรวจสอบชิ้นงานของผูเรียน
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 รับฟงการชีแ้ จงการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการ
คิดโครงการ และดําเนินโครงการประเมินผลงาน ดูตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ
2.3 ศึกษาหาความรูจากใบงาน ใบความรู และปฏิบัติงานเรื่องความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
2.4 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนตามใบงาน และใบปฏิบัตงิ าน
2.5 กําหนดหัวขอที่จะประเมินและตรวจสอบรวมกับผูสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู ใบงาน เรื่องความรูทั่วไปเกีย่ วกับลักษณะกระโปรง
2. อุปกรณของจริง และตัวอยางกระโปรง อุปกรณการตัดเย็บกระโปรง
3. ใบความรู ใบงาน เรื่อง การแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
4. แผนภาพหรือแผนใส เรื่องความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาคนควา ใบความรู ใบงาน เรื่อง
1.1 ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
1.2 อุปกรณที่ใชในการเย็บกระโปรง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

28

1.3 การแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
2. ฝกปฏิบัติการสรางแบบกระโปรงเบื้องตน
3. ฝกปฏิบัติการแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ ตามคําแนะนําจากชุดการเรียน
4. ตรวจสอบและแกไขแบบตัดตามคําแนะนําจากชุดการเรียน
การประเมินผล
1. ผูเรียนประเมินผลจากแบบทดสอบกอนเรียน
2. ผูเรียนทําแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ประเมิน 10-15 ขอ เมื่อจบหนวยการเรียน
(ใบทดสอบหลังเรียน)
3. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และกิจนิสัยในการปฏิบัติงานแตละครั้ง
3.1 ความตั้งใจ สนใจ ใฝเรียนรู
3.2 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดวยความปลอดภัย
3.3 การใชอุปกรณ เครื่องมือ อยางถูกวิธี
3.4 ทํางานรวมกับกลุมเปนผูน ําและผูตามไดอยางเหมาะสม
4. ผูเรียนรวมกับครูตรวจชิ้นงานสําเร็จ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

29

แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2401-2201
หนายที่ 2

ชื่อวิชา กระโปรงสตรี 6 (20)
ชื่อหนวย งานตัดเย็บกระโปรงไมมีซับใน

สอนครั้งที่
จํานวน 120 ชม.

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 2 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
2. กระโปรงไมมีซับใน
2.1 การวางแบบตัด การทําเครื่องหมายบนแบบตัด ตัด
2.2 เย็บตามขั้นตอน
2.3 ลองตัว และแกไขแบบตัด
2.4 การทําสําเร็จ
สาระสําคัญ
การตัดเย็บกระโปรงไมมีซบั ใน เปนกระโปรงซึ่งตัดเย็บไมยุงยาก ชิน้ งานเริ่มตนดวยการวางแบบ
ตัด การทําเครือ่ งหมายบนแบบตัด และตัดผา ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนที่สําคัญคือการเย็บตามลําดับ ซึ่ง
อาจให
ผูเรียนเนาลองตัวในขัน้ ตอนนี้กอนจึงเย็บเขาตัว และมาลองตัวอีกครั้ง หากไมพอดีอาจแกไข
แบบตัดกอน
จึงทําใหสําเร็จเปนกระโปรง ตรวจความเรียบรอย
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทวั่ ไป
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ ตอนและวิธกี ารวางแบบตัด ทําเครื่องหมายบนแบบตัดและตัดได
2. เพื่อใหวางแบบตัด ทําเครื่องหมายบนแบบตัด และตัดชิ้นงานได
3. เพื่อใหเย็บกระโปรงตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหลองตัวและแกไขแบบตัดได
5. เพื่อใหทํากระโปรงสําเร็จ สะอาด เรียบรอย พรอมใชงานได
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไดถูกตองตามขั้นตอนที่กาํ หนด
2. บอกขั้นตอนและวิธกี ารวางแบบตัด ทําเครื่องหมายบนแบบตัดและตัดได
3. วางแบบตัด ทําเครื่องหมายบนแบบตัด และตัดชิ้นงานได
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ลองตัวและแกไขแบบตัดได
เย็บกระโปรงตามขั้นตอนไดถูกตอง
ตรวจสอบชิ้นงาน ทํากระโปรงสําเร็จพรอมใชงานได
เก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทําความสะอาดไดตามขั้นตอนถูกตอง
ทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 2 การตัดเย็บกระโปรงไมมีซับใน
ครั้งที่ 1 ศึกษาและฝกปฏิบตั ิการวางแบบตัด การทําเครือ่ งหมายบนแบบตัด การตัดผา
ครั้งที่ 2 ศึกษาและฝกปฏิบตั ิการลองตัวและแกไขขอบกพรอง
2 ชั่วโมง
ครั้งที่ 3 ศึกษาและฝกปฏิบตั ิการเย็บตามขั้นตอน
ครั้งที่ 4 ศึกษาและฝกปฏิบตั ิการทําสําเร็จ
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การวางแบบตัด การทําเครื่องหมายบนแบบตัด การตัดผา
2.1.1 การทําเครื่องหมายบนแบบตัด
2.1.2 การปูผา
2.1.3 การวางแบบตัด
2.1.4 การตัดผา
2.1.5 การกดรอยลงบนผา
2.2 การลองตัวและแกไขแบบตัด
2.2.1 การเนาเกล็ดชิน้ หนา ชิ้นหลัง ซิป
2.2.2 การเนาลองตัว
2.2.3 การแกไขแบบตัด
2.3 การเย็บตามขั้นตอน
3.3.1 เย็บเกล็ดหนา เกล็ดหลัง ติดซิป
3.3.2 เย็บตะเข็บขาง
3.3.3 การพันริมตะเข็บขาง
3.3.4 เขาขอบกระโปรง
3.3.5 การติดตะขอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5 ชั่วโมง

20 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

31

3.3.6 การสอยชายกระโปรง
3.3.7 การตรวจสอบความเรียบรอยชิ้นงาน
2.4 การทําสําเร็จ
2.4.1 ตัดดาย
2.4.2 รีด
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุ-อุปกรณ
1. อุปกรณเครื่องมือตัดเย็บ
2. จักรเย็บผา
3. จักรพันริม
4. ผาตัดกระโปรง
5. ดาย
6. ผาเคมีหรือขอบกระโปรงสําเร็จ
7. ตะขอ
8. ซิป 8”
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ ตัวอยางโครงการ
ของจริง แนะนํารายวิชา วิธกี ารเรียน การมอบหมายงาน วิธีการวัดและประเมินผล
1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชใบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบทายบท เรื่องการตัดเย็บ
กระโปรงไมมซี ับใน และตรวจประเมิน
1.3 นําเขาสูบทเรียน รวมกันแสดงความคิดเห็นกับผูเ รียนเรือ่ งรูปทรง ลักษณะ แบบ ของ
กระโปรงไมมซี ับใน
1.4 ใหผูเรียนศึกษาขอมูลจากใบความรู รวมสนทนา อภิปราย คนควาจากหนังสือการตัดเย็บ
กระโปรงหลายเลมทีผ่ ูสอนทํามาใหศึกษาคนควา และซักถาม และใหแบงกลุมนําเสนอการ
คนควา
1.5 แจกใบงาน เรือ่ งการเย็บกระโปรงไมมีซับใน สังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน ขณะ
ศึกษาและปฏิบัติ คอยชวยเหลือแนะนําผูเรียน
1.6 ตรวจสอบขั้นตอนการเรียนฝกเย็บกระโปรงของผูเ รียนตามขั้นตอน
1.7 การประยุกตใช โดยแจกใบมอบหมายงานใหผูเรียนดําเนินงานตามทีก่ ําหนดไว
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1.8 ตรวจผลงานการลองตัว สงกระโปรง โดยใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอประเมิน และรวม
ตรวจประเมินผลงานรวมกัน
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 ทดสอบกอนเรียน เรื่องการตัดเย็บกระโปรงไมมีซับใน
2.3 รวมนําเขาสูบทเรียน แสดงความคิดเห็น เรื่องรูปทรง ลักษณะ แบบของกระโปรงไมมีซับ
ใน
2.4 ศึกษาขอมูลจากใบความรู รวมสนทนา อภิปราย คนควาจากหนังสือ การตัดเย็บกระโปรง
ที่ผูสอนนํามาใหศึกษาคนควา หากมีขอสงสัย และตอบคําถาม
2.5 แบงกลุมคนควา ศึกษา อภิปราย และนําเสนอการคนควา
2.6 ศึกษาใบงานเรือ่ งการตัดเย็บกระโปรงไมมซี ับใน ปฏิบัตงิ านหากมีขอสงสัย ใหผูสอนสาธิต
หรือแนะนํา
2.7 เตรียมกระโปรง ลองตัว เพือ่ รับการประเมิน และรวมประเมินผลงานรวมกัน
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู ใบงาน เรื่องการตัดเย็บกระโปรงไมมีซับใน
2. ใบงาน เรื่องการตัดเย็บกระโปรงไมมีซับในชนิดทรงตรง
3. อุปกรณของจริง และตัวอยางชิ้นงานกระโปรงไมมีซับใน
4. แผนภาพหรือแผนใส เรื่องกระโปรงแบบตางๆ
5. ตัวอยางชิน้ งานของจริง กระโปรงทรงตรง กระโปรงทรง A-LINE
6. จักรอุปกรณเครื่องมือตัดเย็บ
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษา คนควา เรื่อง กระโปรงแบบตางๆ , กระโปรงชนิดไมมีซับใน
2. ฝกปฏิบัติการเย็บกระโปรงไมมีซับใน
3. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองชิ้นงาน
4. นําเสนอเรื่องที่คนควาเรื่องกระโปรง
การประเมินผล
1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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2. ผูเรียนทําแบบทดสอบทายบท
3. ผูเ รียนนําเสนอผลงานคนควา
4. ผูส อนสังเกตพฤติกรรม
4.1 ความตั้งใจในการเรียน
4.2 การปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน
4.3 การเตรียม-เก็บอุปกรณ เครือ่ งมือในการตัดเย็บ
4.4 กิจกรรมกลุม การปฏิบัติตวั ในกลุม การยอมรับผูอื่น
5. ผูเรียนและผูสอนรวมกันตรวจชิ้นงาน
6. ตรวจรายงานที่มอบหมาย

แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2401-2201
หนายที่ 3

ชื่อวิชา กระโปรงสตรี 6 (20)
ชื่อหนวย งานตัดเย็บกระโปรงมีซับใน

สอนครั้งที่
จํานวน 120 ชม.

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 3 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
3. งานตัดเย็บกระโปรงมีซบั ใน
3.1 การวางแบบ การทําเครื่องหมายบนผา การตัดผา
3.2 ลองตัว และแกไขแบบตัด
3.3 เย็บตามขั้นตอน
3.4 การทําสําเร็จ
สาระสําคัญ
การตัดเย็บกระโปรงมีซับใน เปนกระโปรงซึ่งตัดเย็บ ชิน้ งานเริ่มตนดวยการวางแบบตัด การทํา
เครื่องหมายบนแบบตัด และตัดผา ตอไปเปนขั้นตอนการเย็บตามขัน้ ตอน ตรวจสอบคุณภาพและความ
เรียบรอย ตอไปจึงทําใหสําเร็จ
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทวั่ ไป
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแบบ การทําเครือ่ งหมายบนผา การตัดผา
2. เพื่อใหวางแบบตัดบนผา การทําเครื่องหมายบนผาและตัดผาได
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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3. เพื่อใหเขาใจการลองตัวและแกไขแบบตัดได
4. เพื่อใหเขาใจการเย็บตามขั้นตอนได
5. เพื่อใหปฏิบัตงิ านการเย็บตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง
6. เพื่อใหปฏิบัตงิ านการตรวจคุณภาพ ความเรียบรอย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไดถูกตองตามขั้นตอนที่กาํ หนด
2. บอกขั้นตอนและวิธกี ารวางแบบตัด ทําเครื่องหมายบนแบบตัดและตัดได
3. วางแบบตัด และตัดชิ้นงานได
4. ลองตัวและแกไขแบบตัดได
5. เย็บกระโปรงตามขั้นตอนไดถูกตอง
6. ตรวจสอบชิ้นงาน ทํากระโปรงสําเร็จพรอมใชงานได
7. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทําความสะอาดไดตามขั้นตอนถูกตอง
8. ทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 3 การตัดเย็บกระโปรงมีซับใน
ครั้งที่ 1 เรียนรูเกีย่ วกับการวางแบบตัด การทําเครื่องหมายบนแบบตัด การตัดผา
ครั้งที่ 2 เรียนรูเกี่ยวกับการลองตัวและแกไขแบบตัด
ครั้งที่ 3 เรียนรูเกีย่ วกับการเย็บตามขั้นตอน
ครั้งที่ 4 เรียนรูเกี่ยวกับการทําใหสําเร็จ
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การวางแบบตัด การทําเครื่องหมายบนแบบตัด การตัดผา
3.1.1 การทําเครื่องหมายบนแบบตัด
3.1.2 การปูผา
3.1.3 การวางแบบตัด
3.1.4 การตัดผา
3.1.5 การกดรอยลงบนผา
3.2 การเนาลองตัวและแกไขแบบตัด
3.2.1 การเนาเกล็ดชิน้ หนา ชิ้นหลัง ซิป
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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3.2.2 การเนาลองตัว
3.2.3 การแกไขแบบตัด
3.3 การเย็บตามขั้นตอน
3.3.1 การพันริมตะเข็บขาง
3.3.2 เย็บเกล็ดหนา - หลัง ตัวกระโปรงและซับใน
3.3.3 ติดซิปกระโปรง
3.3.4 เย็บตะเข็บขาง และพับชายกระโปรง และซับใน
3.3.5 ประกอบซับในตัวกระโปรง
3.3.6 เขาขอบกระโปรง
3.3.7 สอยชายกระโปรง ติดตะขอ
3.3.8 ตรวจสอบชิ้นงานสําเร็จ
3.4 การทําสําเร็จชิ้นงาน
3.4.1 ตัดดาย
3.4.2 รีด
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุ-อุปกรณ
1. อุปกรณเครื่องมือตัดเย็บ
3. จักรพันริม
5. ดาย
7. ตะขอ

2.
4.
6.
8.

จักรเย็บผา
ผาตัดกระโปรง
ผาเคมีหรือขอบกระโปรงสําเร็จ
ซิป 8”

กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียน สื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ
1.2 นําเขาสูบทเรียน โดยคณะครูทรี่ วมสอนงานบูรณาการ ประชุมชีแ้ จง วิธกี ารเรียนรู และ
ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการ แนวทาง การคิดโครงการและดําเนิน
โครงการ การประเมินผลงาน และใหตวั อยางงานโครงการลักษณะตางๆ
1.3 ใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบงาน และใบปฏิบัติงาน เรื่องความรูท ั่วไปเกีย่ วกับกระโปรง
1.4 สังเกตพฤติกรรมผูเรียน เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ
1.5 มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา
เมื่อผูเรียนตองการ
1.7 ประเมินผลการเรียนรู และตรวจสอบชิ้นงานของผูเรียน
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร ตามทีผ่ ูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 รับฟงการชีแ้ จงการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการ
คิดโครงการ และดําเนินโครงการประเมินผลงาน ดูตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ
2.3 ศึกษาหาความรูจากใบงาน ใบความรู และปฏิบัติงาน เรือ่ งความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
2.4 ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนตามใบงาน และใบปฏิบัตงิ าน
2.5 กําหนดหัวขอที่จะประเมินและตรวจสอบรวมกับผูสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู ใบงาน เรื่องความรูทั่วไปเกีย่ วกับลักษณะกระโปรง
2. อุปกรณของจริง และตัวอยางกระโปรง อุปกรณการตัดเย็บกระโปรง
3. ใบความรู ใบงาน เรื่องการแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
4. แผนภาพหรือแผนใส เรื่องความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาคนควา ใบความรู ใบงาน เรื่อง
1.1 ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกระโปรง
1.2 อุปกรณที่ใชในการตัดเย็บกระโปรง
1.3 การแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ
2. ฝกปฏิบัติการเย็บกระโปรง
3. ฝกปฏิบัติการแยกแบบกระโปรงชนิดตางๆ ตามคําแนะนําจากชุดการเรียน
4. ตรวจสอบและแกไขแบบตัดตามคําแนะนําจากชุดการเรียน
การประเมินผล
1. ผูเรียนประเมินผลจากแบบทดสอบกอนเรียน
2. ผูเรียนทําแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมประเมิน 10 – 15 ขอ
3. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และกิจนิสัยในการปฏิบัติงานแตละครั้ง
4. ผูเรียนรวมกับตรวจชิ้นงานสําเร็จ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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วิชาภาษาอังกฤษ

แบบกําหนดหัวขอ (Theme)/งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) ......................................... ภาคเรียนที่ .................................... แผนกคหกรรม
ผา
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
โครงการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
การตัดเย็บเสือ้ ผาสตรี

1.

2.
3.
4.
5.

6.

สมรรถนะ
Competency
บอกชื่อประเภทของผา วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการ
ตัดเย็บเสื้อผาเปนภาษาอังกฤษ
บอกขนาด สัดสวนของเสื้อผา
สตรีเปนภาษาอังกฤษ
วัดตัวลูกคาเพือ่ ตัดเย็บเสื้อผา
สตรีเปนภาษาอังกฤษ
บอกชื่อแบบเสื้อผาสตรีที่ใชใน
โอกาสตางๆ เปนภาษาอังกฤษ
บอกสวนตกแตงที่ใชในการ
ตกแตงเสื้อผาสตรีเปน
ภาษาอังกฤษ
บอกแนวโนมแฟชั่นเสื้อผาสตรี
ตามสมัยนิยมในฤดูกาลตางๆ
เปนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.

2.
3.
4.
5.

เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
อานออกเสียงและเขียนชื่อประเภทของ
ผา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการ
ตัดเย็บเสื้อผาเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง
อานตาราง บอกขนาด สัดสวนของ
เสื้อผาสตรีเปนภาษาอังกฤษไดถกู ตอง
วัดตัวแลวเติมขอมูลลงในตารางการวัด
ตัวเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง
เขียนบรรยายสั้นๆ ของแบบเสื้อและสวน
ตกแตงตางๆ เปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง
เขียนรายละเอียดสวนตกแตงเสื้อผาสตรี
เปนภาษาอังกฤษไดถกู ตอง

6. เขียนแบบเสื้อผาสตรีทใี่ ชในฤดูกาล
ตางๆ โดยสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ได
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ผังการบูรณาการโครงการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ชื่องาน การตัดเย็บชุดนักศึกษาหญิง

วิชากระโปรงสตรี
• ตัดกระโปรงนักศึกษา

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3
• เขียนโครงการ
ตัดเย็บชุด
นักศึกษาหญิง
วิชาศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
• เขียนรายการวัสดุตัดเย็บ
เปนภาษาอังกฤษ

วิชาเสื้อสตรี
• ตัดเสื้อนักศึกษา

วิชาการเย็บระบบ
อุตสาหกรรม
• เย็บชุดนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จัดจําหนาย
ชุดนักศึกษาหญิง

วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
• การจัดจําหนายชุดนักศึกษาหญิง

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา

