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แบบกําหนดงานอาชีพ/กลุมวิชาชีพ   และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขางานคหกรรมการบรกิาร 

 

งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  1  
1.  งานศิลปประดิษฐ  

2400-0105  ศิลปประดิษฐ 
2400-0103  ศิลปะและการออกแบบ 
2400-0101  ผาและการแตงกาย 
2400-0102  อาหารครอบครัว 
2403-1003  เยบ็ ปก ถัก 

1.1 ประดิษฐงานศลิปประดิษฐ 
1.2 ออกแบบชิ้นงานคหกรรม 
1.3 สรางแบบและตัดเย็บ เสื้อผาและกระโปรงอยางงาย 
1.4 ประกอบอาหารไทยมื้อตาง ๆ สําหรับบุคลในครอบครัว 
1.5 ประดิษฐเครื่องใช 
1.6 คํานวณราคาตนทุนและกําหนดราคาขาย 
1.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมที่ดีตอวิชาชีพ          

ศิลปประดิษฐ 
  

ภาคเรียนท่ี  2  
2.  งานดอกไม  

2403-1001 ดอกไมสด 1 
2001-0002  การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
2403-1002 ดอกไมประดษิฐ 1 
2403-1007 การประดิษฐบรรจุภัณฑดวย

กระดาษ 
2001-0001  คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 
2001-0003  การบริหารงานคุณภาพและ          

เพิ่มผลผลิต 
 

2.1 ประดิษฐและจัดตกแตงดอกไมสด 
2.2 อนุรักษและจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ดี 
2.3 ประดิษฐและจัดตกแตงดอกไมประดิษฐ 
2.4 ประดิษฐบรรจุภณัฑดวยกระดาษรูปแบบตางๆ 
2.5 ใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
2.6 จัดกิจกรรมกลุมคุณภาพ บริหารงานคุณภาพ 
2.7 คํานวณราคาตนทุน และกําหนดราคาขาย 
2.8 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตอวิชาชีพ           

งานดอกไม 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  3  
3.  งานดูแลเดก็และผูสูงอาย ุ  

2403-1004  การอนุบาลและดูแลเด็ก 
2403-2102  เครื่องใชเด็กออน 
2403-2103  นนัทนาการสําหรับเด็ก 
2403-2101  การบริบาลผูสูงอายุ 
2402-2001  โภชนาการบุคคล 
2402-2003  อาหารผูสูงอายุ 

3.1 ดูแลเด็กและจดัสถานรับเลี้ยงเด็ก 
3.2 ออกแบบ และตัดเย็บเครื่องใช เครื่องนุนหม สําหรับเด็กออน 
3.3 ออกแบบ ประดิษฐอุปกรณและจัดกจิกรรมนันทการสําหรับเด็ก 
3.4 ดูแลผูสูงอายุ และดําเนินงานสถานดูแลผูสูงอายุ 
3.5 จัดอาหารและจัดกิจกรรมนนัทการสําหรับผูสูงอายุ 
3.6 ประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ  
3.7 ประกอบอาหารสําหรับผูสูงอายุ ภาวะปกติ และภาวะพิเศษ 
3.8 คํานวณปริมาณความตองการพลังงาน และอาหารตาง ๆ  
3.9 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตอวิชาชีพงานดูแลเด็ก และ    

ผูสูงอายุ 
  

ภาคเรียนท่ี  4  
4.  งานแมบาน  

2403-2109 อุปกรณเครื่องใชในบาน 
2403-2107 งานแมบาน 
2403-2102 บานและครอบครัว 
2403-2103 ความสัมพันธใน        

ครอบครัว 
2403-2104 อนามัยครอบครัวและ    

เคหพยาบาล 
2400-0104  เศรษฐศาสตรครอบครัว 

4.1 เลือกซื้อ ใช และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชภายในบาน 
4.2 ทําความสะอาด ใชเครื่องมือ และบํารุงรักษาเครื่องมือในการทํา

ความสะอาด 
4.3 ประสานงานสุขภาพอนามยั และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4.4 วิเคราะหและเลือกใชทรัพยากรของครอบครัวอยางประหยัด และ

เปนประโยชน 
4.5 จัด ปรับปรุงและดูแลรักษาเครื่องตกแตงบาน 
4.6 วิเคราะหและแกปญหาที่เกดิขึ้นภายในครอบครัว 
4.7 สรางความสัมพันธในครอบครัว 
4.8 ปฐมพยาบาลเบื้องตน ดูแลสขุภาพอนมยั และจัดสุขาภิบาลในบาน 
4.9 วางแผนและแกปญหาที่เกดิจากการบริโภคสินคา และบริการทาง

ธุรกิจ 
4.10 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตองานอาชพีแมบาน 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี  5  
5.  งานคหกรรมครบวงจร  

2403-1003 งานคหกรรมครบวงจร 
2001-0002  การจัดการธุรกจิเบื้องตน 
2400-0106  ธุรกิจบริการคหกรรม 
2400-0107  มารยาทและการสมาคม 
2403-1006  ความรูเกีย่วกับผูบริโภค 
2403-5001  โครงการ 
2403-2108  นกัวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
2402-2021  เทคนิคการสาธิต 

 
 

5.1 วางแผนผลิตและจัดการงานคหกรรม 
5.2 ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม 
5.3 วางแผนและดาํเนินงานธุรกจิบริการงานคหกรรม 
5.4 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการแตงกาย การสื่อสาร และ

การเขาสังคม 
5.5 วิเคราะหและแกไขปญหาเกีย่วกับพฤติกรรมการบริโภค 
5.6 พัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนําและผูตามทีด่ี 
5.7 พัฒนางานอาชีพคหกรรม 
5.8 สาธิตและประเมินผลการสาธิต 
5.9 จัดทํารายงานและประเมนิผล 
5.10 กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
5.11 มีคุณธรรม จริยธรมม และคานิยมที่ดี ตอวชิาชีพคหกรรม 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี   ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร           สาขางานคหกรรมการบริการ 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 
รหัส รายวิชา นก

. 
ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1.  หมวดวิชาสามัญ  8  นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ  4  นก.   
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2 
2000-1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 3     
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2     

        
 2.  หมวดวิชาชีพ    นก.    2.  หมวดวิชาชีพ  14  นก.   
 2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน  10  นก.    2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน  6  นก.   

2400-0101 ผาและการแตงกาย 3 6 2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3 
2400-0102 อาหารครอบครัว 3 5 2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม 2 3 
2400-0103 ศิลปะและการออกแบบ 2 3  ผลผลิต   
2400-0105 ศิลปประดิษฐ 2 4 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 3 

        
      2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 2 นก.         2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  8 นก.   

2403-1003 เย็บ  ปก  ถัก 2 4 2403-1001 ดอกไมสด 1 3 6 
    2403-1002 ดอกไมประดิษฐ 1 3 6 
    2403-1007 การประดิษฐบรรจุภัณฑดวย   
     กระดาษ 2 4 
        
      2.3  วิชาชีพสาขางาน  - นก.         2.3  วิชาชีพสาขางาน  -นก.   
        
        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  -  นก.    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  -  นก.   
        
        
 4.  กิจกรรม  2  ชม.    4.  กิจกรรม  2  ชม.   
        
 รวม 20 33  รวม 18 31 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร          สาขางานคหกรรมการบริการ 

ภาคเรียนท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  4 
รหัส รายวิชา นก

. 
ชม

. 
รหัส รายวิชา นก. ชม

. 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  4  นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ  6  นก.   

2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความ   2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 2 
 ปลอดภัยในชีวิต 1 2 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2 
 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน   2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 2 
 งานอาชีพ 1 2 2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 2 

2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 3     
        
 2.  หมวดวิชาชีพ      นก.    2.หมวดวิชาชีพ    นก.   
 2.1  วิชาพื้นฐาน      นก.    2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน  2 นก.   
    2400-0104 เศรษฐศาสตรครอบครัว 2 2 
        
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 2 นก.    2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    นก.   

2403-1004 การอนุบาลและดูแลเด็ก 2 4     
        
 2.3  วิชาชีพสาขางาน  11  นก.    2.3  วิชาชีพสาขางาน 10 นก.   

2403-2101 การบริบาลผูสูงอายุ 2 4 2403-2104 บานและครอบครัว 2 2 
2403-2102 เครื่องใชเด็กออน 3 6 2403-2105 ความสัมพันธในครอบครัว 2 2 
2403-2103 นันทนาการสําหรับเด็ก 2 3 2403-2106 อนามัยครอบครัวและ 2 4 
2402-2001 โภชนาการบุคคล 2 4  เคหพยาบาล   
2402-2003 อาหารผูสูงอายุ 2 3 2403-2107 งานแมบาน 2 4 

    2403-2109 อุปกรณเครื่องใชในบาน 2 4 
        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  -  นก.    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  - นก.   
        
 4.  กิจกรรม  2  ชม.    4.  กิจกรรม  2  ชม.   
        
 รวม 17 33  รวม 18 28 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาคหกร
รม 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร            สาขางานคหกรรมการบริการ 
ภาคเรียนที่  5 ภาคเรียนที่  6 

รหัส รายวิชา นก
. 

ชม
. 

รหัส รายวิชา นก. ชม
. 

 1.  หมวดวิชาสามัญ  3 นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ  1 นก.   
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2     

        
        
 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   

2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 2 2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 2 
        
 2.  หมวดวิชาชีพ  15 นก.    2.  หมวดวิชาชีพ  -  นก.   
 2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน 2 นก.    2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน  - นก.   

2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3     
        
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  5  นก.    2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  - นก.   

2403-1005 งานคหกรรมครบวรจร 3 6     
2403-1006 ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค 2 2     

        
 2.3  วิชาชีพสาขางาน  8 นก.    2.3  วิชาชีพสาขางาน  - นก.   

2403-2108 นักวิชาชีพคหกรรมศาสตร 2 2     
2402-2021 เทคนิคการสาธิต 2 4     
2403-5001 โครงการ 4 -     

        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  4  นก.    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  7 นก.   

2400-0106 ธุรกิจบริการคหกรรม 2 4 2403-2111 การแตงผม 3 6 
2400-0107 มารยาทและการสมาคม 2 2 2403-2112 การแตงหนา 2 4 

    2403-2113 การแตงเล็บ 2 4 
        
 4.  กิจกรรม  2  ชม.  2  4.  กิจกรรม  2  ชม.   
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme) /งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  โครงการทําความสะอาดผา  ภาคเรียนที่ 4 

 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินงาน  ทําความสะอาดผาโดยมีกระบวนการทํางานตั้งแต  แยกผาตามประเภทของผา  สีของผา  ซอมแซม

ผาท่ีชํารุด  กําจัดรอยเปอน  ซักผา  รีดผา  เก็บรักษาผา  ประมาณราคาคาบริการ  สรุปผลการดําเนินงาน 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
1.1  เขียนโครงการทําความสะอาด

ผา 
1.1  โครงการทาํความสะอาดผามี

องคประกอบครบ 
เรื่อง  การเขียนโครงการ 
วิชา  ภาษาไทย 

 1.2  แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบครบ 
        

เรื่อง ลําดับขั้นการทําความสะอาดผา 
วิชา  งานแมบาน 
เรื่อง  การลําดบัขอมูลสารสนเทศ 
วิชา  คอมพิวเตอรเบื้องตน 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
2.  กําหนด วัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาดผา 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

2.1  กําหนดรายการวัสดุ อุปกรณใน
การทําความสะอาดเปน
ภาษาอังกฤษ 

2.1  เขียนและอานรายการวัสด ุอุปกรณ
ในการทําความสะอาดผาเปน
ภาษาอังกฤษถกูตองทุกคํา 

เรื่อง  การเขียนและอานศัพท วัสดุ 
อุปกรณ 

วิชา  ภาษาอังกฤษ 
   
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

3.  ซอมแซมผาท่ีชํารุด 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
3.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ในการ

ซอมแซมผาท่ีชํารุด 
3.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ไดถูกตองและ

ครบถวน 
เรื่อง  การซอมแซมผาท่ีชํารุด 
วิชา  งานแมบาน 

3.2  ซอมแซมผาท่ีชํารุด 3.2  ใชวิธีการซอมแซมผาไดถกูตองกับ
ประเภทของการชํารุด 
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งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
4.  กําจัดรอยเปอน 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

4.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ในการ
กําจัดรอยเปอน 

4.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ไดถูกตอง และ
ครบถวน 

เรื่อง  สารเคมีท่ีใชในการกําจัด      
รอยเปอน 

วิชา  วิทยาศาสตร 
4.2  กําจัดรอยเปอนบนผา 4.2  กําจัดรอยเปอนบนผา ดวยวิธีการท่ี

ถูกตองตามลักษณะรอยเปอน 
เรื่อง  การกําจัดรอยเปอน 
วิชา  งานแมบาน 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
5.  ซักผา 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

5.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณในการซักผา 
5.2  ซักผา 

5.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ไดถูกตองและ
ครบถวน 

เรื่อง  วิธีใชและบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือ เครือ่งใชภายในบาน 

 5.2  ซักผาไดถกูตอง ตามชนิดของผา วิชา  อุปกรณเครื่องใชในบาน 
   
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

6.  รีดผา 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
6.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ในการรีดผา 6.1  เตรียมวัสด ุอุปกรณ ไดถูกตอง และ

ครบถวน 
เรื่อง  วิธีใชและบํารุงรักษา อุปกรณ

เครื่องมือ เครือ่งใชภายในบาน 
วิชา  อุปกรณเครื่องใชในบาน 

6.2  รีดผา 6.2  รีดผาไดเรยีบตามชนิดของผา  
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

7.  ประมาณราคาคาบริการ 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
7.1  แยกรายการวัสดุ อุปกรณ ใน

การทําความสะอาดผา 
7.1  คํานวณราคาวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชใน

การซอมแซม  กําจัดรอยเปอน            
ซักรีดผาไดถูกตอง 

เรื่อง  การประมาณราคาคาบริการ 
วิชา  คณิตศาสตร 
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สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
7.2  คํานวณคาแรงงานในการทํา
ความสะอาดผา 

7.2  รายการระยะเวลาการทํางานคาแรง 
และคาใชจายในการดําเนินงาน    
ถูกตอง ครบถวน 

 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
8.  รายงานผลการดําเนินโครงการทําความสะอาดผา 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

8.1  เขียนรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการทําความสะอาดผา 

8.1  รายงานผลการดําเนิน โครงการ   
ถูกตอง  ครบถวน 

เรื่อง  การเขียนรายงานโครงการ 
วิชา  โครงการภาษาไทย 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา งานแมบาน         หนวยท่ี  6 
  ………………………………………………………. สอนครั้งที่  - 
ชื่อหนวย โครงการทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ   จํานวน  88  ชั่วโมง 
 
 

หัวขอเรื่อง 
 หนวยที่  6  งานทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ 
 

หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้ 
 

รายการสอน ทฤษฎี  (ชม.) ปฏิบตัิ (ชม.) 
1.  การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 3 
2.  กําหนด วัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาดผา 1 3 
3.  ซอมแซมผาที่ชํารุด 2 6 
4.  กําจัดรอยเปอน 1 3 
5.  ซักผา 1 3 
6.  รีดผา 1 7 
7.  ประมาณราคาคาบริการ 1 3 
8.  รายงานผลการดําเนินโครงการทําความสะอาดผา 1 3 

รวม 9 31 
 

สาระสําคัญ 
 การดูแลรักษาผาอยางถูกวิธีไมเพียงแตจะทําใหเครื่องใชเหลานั้น  สะอาดนาใชเทานั้น  ยังทําให
มีอายุการใชนานขึ้น  และอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดทันที  ดังนั้น  การมีที่เก็บเหมาะสม  มีอุปกรณ
ที่จําเปนสําหรับการซักรีด  การขจัดรอยเปอนและซอมแซมไวพรอมเสมอ  ตลอดจนรูวิธีการ  ลวนมีสวน
ชวยใหงานดูแลรักษาผาไดงายขึ้นทั้งสิ้น 
 
จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหนักเรยีนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาชีพพื้นฐาน  และวิชาชพีเฉพาะในงาน
แมบานมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานในงานอาชีพแมบาน 
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว  ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏบิัติงาน 
2. เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิการทําความสะอาดผา 
3. กําหนดรายการวัสดุ  อุปกรณในการทําความสะอาดผาเปนภาษาอังกฤษ 
4. เตรียมวัสดุ อุปกรณในการซอมแซมผาที่ชํารุด 
5. ซอมแซมผาที่ชํารุด 
6. เตรียมวัสดุ อุปกรณในการกําจัดรอยเปอน 
7. กําจัดรอยเปอนบนผา 
8. เตรยีมวัสดุ อุปกรณในการซักผา 
9. ซักผา 
10. เตรียมวัสดุ อุปกรณในการรีดผา 
11. รีดผา 
12. แยกรายการวสัดุ อุปกรณในการทําความสะอาดผา 
13. คํานวณคาแรงงานในการทําความสะอาดผา 
14. เขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการทําความสะอาดผา 

 
ครุภัณฑ / เครื่องมือ / วัสดุ  อุปกรณ 
 ผูเรียนเปนผูดาํเนินการจดัเตรียม 
 

กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  ตัวอยาง
โครงการ  ของจริง 

1.2 นําเขาสูบทเรียน  โดยคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการ  ประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู  
ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน  หลักการแนวทางการคิดโครงการและดําเนินโครงการ  การ
ประเมินผลงาน  แนะนําและใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตาง ๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอน  โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู  ใบปฏิบัติงานหรือ
ชุดการเรียน  ส่ือโสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบ  หากยังทําไดไมครบ  ใหทบทวนบทเรียนใหม 

1.4 สังเกต  บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน  คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ          
ผูเรียนตองการ 
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1.5 การประยุกตใชโดยใหใบมอบหมายงานแกผูเรียน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอ
โครงการที่กําหนดงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เร่ิมตั้งแต  ระบุปญหา  ตั้งสมมุติฐาน      
ทําการทดลอง  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการปฏิบัติงาน 

1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการ คอยชวยเหลือใหคํา           
แนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 การตรวจสอบ ผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมินงานโครงการ
รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไข 

 
2. กิจกรรมนักเรียน 

2.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู  ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปน          

ผูสอน  หลักการแนวทางการคิดโครงการ  และดําเนินโครงการ  การประเมินผลงาน  ศึกษาตัวอยางงาน
โครงการลักษณะตาง ๆ 

2.3 จัดกลุมศึกษา  คนควา  หาขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  หนังสืออางอิงและเรียนจากชุดการ
เรียน และสื่อการเรียนตาง ๆ แลวตัดสินใจเลือกงานที่สนใจ 

2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบงานปฏิบัติ  หรือชุดการเรียน ส่ือ             
โสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบ  หากยังทําไดไมครบใหทําการทบทวนบทเรียนใหม  หากมีปญหา              
ขอขัดของ  ใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.5 การประยุกตใช  โดยศึกษาใบมอบงาน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดไว  โดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร  เร่ิมตั้งแต  ระบุปญหา  ตั้งสมมุติฐาน  
ทําการทดลอง  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการทดลอง  หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนํา
จากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู  โดยทํารายงานผลการดําเนินงานรวมกับผูสอน  กําหนด 
หัวขอที่จะประเมินผลงานโครงการ  รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง  
หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
 

สื่อการเรียน 
1. ตําราเรื่องการทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ  
2. ชุดสื่อการเรียนเรื่องงานทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ  
3. หนังสือเรียนวิชางานแมบาน  วิชาวิทยาศาสตร 
4. คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย 
5. คูมือศัพท  และการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
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6. ตัวอยางผาที่มีรอยเปอน 
7. วัสดุ อุปกรณในการซอมแซมผาที่ชํารุด  กําจัดรอยเปอน ซัก รีด 
8. แผนภูมิ สัญลักษณ การซักรีด 
9. แผนภูมิ วิธีดูแลรักษาผา แบบเลขรหัสในรูปสามเหลี่ยม 
10. ตัวอยางผาประเภทตาง ๆ 
11. แผนภูมิลําดับขั้นตอนการซอมแซม  ผาชํารุด  กําจัดรอยเปอน ซัก รีด 

 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 

1. ศึกษา  คนควาเอกสาร  จากแหลงความรู ตาง ๆ เร่ือง 
1.1 ตําราเรื่อง การทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.2 หนังสือเรียนวิชางานแมบาน 
1.3 เวปไซต  เร่ืองเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานแมบาน 
1.4 คูมือการจัดทําโครงการตาง ๆ 
1.5 คูมือศัพทภาษาอังกฤษ 
1.6 มาตรฐานในงาน ทําความสะอาดผา 

2. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. จดัดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  รวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน 
4. รายงานผลและรวมกับเพื่อน ผูสอนในการประเมินผลงาน 

 
การประเมินผล 

1. ตรวจแผนงานโครงการ  และแผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
2. ครูสังเกต และบันทึก พฤติกรรมการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแมบาน 
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิน้งานสําเร็จ 
4. ผูเรียนและผูสอนรวมกันตรวจประเมินโครงการ 
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แบบประเมนิแผนงาน 
ชื่อโครงการการทําความสะอาดผา 

ลักษณะโครงการ …………………………………..จํานวนคน…….ระยะเวลา……………… 
คําชี้แจง   ครูเจาของโครงการและเพื่อนนักเรยีนรวมกันประเมนิโดยกาเครื่องหมาย  ลงในชอง

ที่ตองการ 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมนิ 

ดีมาก ดี พอใช หมายเหต ุ
1. ช่ือโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผล สมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได 
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได 
6. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงานเหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียด ชัดเจน ปฏิบัติได 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ 
10. ความยากงายของงานเหมาะสมกับสมาชิกในกลุม 

    

รวม     
หมายเหตุ  การใหคะแนน  ดีมาก =  3  คะแนน  ดี =  2 คะแนน  พอใช  =  1  คะแนน 
     ระดับคุณภาพ 
   20 – 30  คะแนน  ดีมาก 
   10 – 19  คะแนน  ดี 
     6  –  9  คะแนน  พอใช 
     1  -  5   คะแนน  ปรับปรุง 
ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
       ลงชื่อ……………………………..ผูประเมิน 
              (………………………………) 
         ครู         ตนเอง         เพื่อน 
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แบบประเมนิแผนงานโครงการ …………………………………. 
กลุม…………………………….. 

สมาชิกกลุม   1……………………………2……………………….……3……………………………… 
คําชี้แจง  ครู  ผูจัดทําโครงการ  และเพือ่นนักเรยีน  ประเมิน  โครงการตามรายการตาง ๆ แลวให 

คะแนนตามเกณฑที่กําหนดให 
 

ลําดับ
ที่ รายการประเมนิ คะแนน

ที่ได เกณฑการประเมิน 

1. ช่ือโครงการมีความชัดเจน สื่อความหมาย    อานชื่อโครงการแลวเขาใจงายสามารถปฏิบัติได 
  อานชื่อโครงการแลวตองแกไข 1 จุด 
  อานชื่อโครงการแลวตองปรับแกไข 2 จุด 
  อานชื่อโครงการแลวไมเขาใจ 

2. หลักการและเหตุผล สมเหตุ สมผล    เขียน หลักการและเหตุผลได สมเหตุ สมผล 
  เขียน หลักการและเหตุผลมีจุดบกพรอง 1 จุด 
  เขียน หลักการและเหตุผลมีจุดบกพรอง 2 จุด 
  เขียน หลักการและเหตุผลมีจุดบกพรองมากกวา 2 จุด 

3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน               
เปนไปได 

   วัตถุประสงคและเปาหมายสามารถปฏิบัติงานได 
  วัตถุประสงคและเปาหมายมีจุดบกพรอง  1  จุด 
  วัตถุประสงคและเปาหมายมีจุดบกพรอง  2  จุด 
  วัตถุประสงคและเปาหมายมีจุดบกพรองมากกวา  2  จุด 

4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสม         
เปนไปได 

   ชวงเวลาในการดําเนินงาน  สามารถปฏิบัติงานไดจริง 
  ชวงเวลาในการดําเนินงาน  ตองปรับปรุง  1  จุด 
  ชวงเวลาในการดําเนินงาน  ตองปรับปรุง  2  จุด 
  ชวงเวลาในการดําเนินงาน  ตองปรับปรุงมากกวา  2  จุด 

5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได    สถานที่ปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานไดตามสภาพความ
เปนจริง 
  สถานที่ปฏิบัติงาน  มีการปรับเปลี่ยน  1  สวน 
  สถานที่ปฏิบัติงาน  มีการปรับเปลี่ยน  2  สวน 
  สถานที่ปฏิบัติงาน  มีการปรับเปลี่ยนมากกวา  2  สวน 
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ที่ รายการประเมนิ คะแนน
ที่ได 

เกณฑการประเมิน 

6. งบประมาณ หรือทรัพยากร ท่ีใช
ดําเนินงานเหมาะสม 

   งบประมาณ หรือทรัพยากรมีเพียงพอในการดําเนินงาน 
  ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ หรือทรัพยากร 1 อยาง 
  ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ หรือทรัพยากร 2 อยาง 
  ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ หรือทรัพยากรมากกวา           

        2   อยาง 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียด ชัดเจนปฏิบัติได    แผนปฏิบัติงานละเอียด ชัดเจน ปฏิบัติได 

  แผนปฏิบัติงานตองแกไข 1 จุด 
  แผนปฏิบัติงานตองแกไข 2 จุด 
  แผนปฏิบัติงานตองแกไขมากกวา 2 จุด 

8. การติดตาม ประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได    กําหนดระยะเวลาการประเมินผลชัดเจน 
  ไมใสรายละเอียดในการติดตาม 1 ชวงเวลา 
  ไมใสรายละเอียดในการติดตาม 2 ชวงเวลา 
  ไมใสรายละเอียดในการติดตามมากกวา 2 ชวงเวลา 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับคุมคากับการ
ดําเนินการ 

   ผลงานเหมาะสมกับงบประมาณและทรัพยากร 
  ผลงานมีคุณภาพต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 10 
  ผลงานมีคุณภาพต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 11-20 
  ผลงานมีคุณภาพต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดมากกวารอยละ 20 

10. ความยากงายของงานเหมาะสมกับคนใน
กลุม 

   สมาชิกในกลุมปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ 
  สมาชิกในกลุมปฏิบัติงานไมเต็มตามศักยภาพ 1 คน 
  สมาชิกในกลุมปฏิบัติงานไมเต็มตามศักยภาพ 2 คน 
  สมาชิกในกลุมปฏิบัติงานไมเต็มตามศักยภาพมากกวา   

       2  คน 
 
ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ………………..…………..ผูประเมิน 
              (……………………………) 
             ครู        ตนเอง        เพื่อน  
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แบบประเมนิโครงการทําความสะอาดผา 

สาขางานคหกรรมการบรกิาร 
สมาชิกกลุม1……………………………2……………………………..3…………………………….. 

 
คะแนน ท่ี รายการประเมิน 

เต็ม ได 
1. ขั้นการวางแผน  (Planing)      7  คะแนน   
 1.1   ความยากงายของงานทีสั่มพันธกับจํานวนสมาชิก 2  
 1.2   ความสอดคลองกับวัตถุประสงค และวิชาชีพ 2  
 1.3   ความสมบูรณของแผนหรือเอกสารโครงการ 3  
    

2. ขั้นตอนการดาํเนินงาน  (Process)    8  คะแนน   
 2.1   การจัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ  

หรือเอกสาร ตํารา คูมือ เหมาะสมเพียงพอ 
 
2 

 

 2.2   การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม หรือการคนหา 
เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพยีงพอ 

 
2 

 

 2.3   การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน  หรือการจัดทํา วเิคราะห 
สรุปขอมูลเหมาะสม 

 
2 

 

 2.4   การตรวจ ประเมิน และปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 2  
    

3. ขั้นการนําเสนอผลงาน  (Product)     30  คะแนน   
 3.1   การประเมินผลผลิต          20  คะแนน   
 -  ซอมแซมผา 4  
 -  ลบรอยเปอน 4  
 -  การซักผา 4  
 -  การรีดผา 4  
 -  การเก็บรักษา 4  
 3.2  การนําเสนอโครงการ        10  คะแนน   
 -  เอกสารประกอบโครงการ 5  
 -  วิธีการ  ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 5  
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คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

4. คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดตีองานอาชีพแมบาน    5  คะแนน   
 4.1  มีความกระตือรือรน 1  
 4.2  มีมนุษยสมัพันธ 1  
 4.3  ซ่ือสัตยสุจริต 1  
 4.4  มีความรับผิดชอบ 1  
 4.5  มีระเบียบวินัย 1  
    

 รวม 50  
 
 ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ………………………….…ผูประเมิน 
               (…………………………….) 
          ครู           ตนเอง       เพื่อน 
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สัดสวนคะแนนประเมินโครงการทําความสะอาดผา 
 
1. ขั้นการวางแผน  (Planing)        7  คะแนน 

1.1  ความยากงายของงานทีสั่มพันธกับจํานวนสมาชิก    2  คะแนน 
1.2  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ    2  คะแนน 
1.3  ความสมบูรณของแผนหรือเอกสารโครงการ    3  คะแนน 
 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Process)        8  คะแนน 
2.1  การจัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณถูกตองเหมาะสม                                                                            

และเพยีงพอ หรือเอกสาร ตํารา คูมือ เหมาะสมเพียงพอ   2  คะแนน 
2.2  การใชเครือ่งมือ  อุปกรณ  วัสดุเหมาะสมเพียงพอ                                                                        

หรือการคนหา  เลือกใชขอมูลเหมาะสม     2  คะแนน 
2.3  การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผนหรือการจัดทํา                                                              

วิเคราะห  สรุปผลขอมูลเหมาะสม      2  คะแนน 
2.4  การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน   2  คะแนน 
 

3. ขั้นการนําเสนอผลงาน  (Product)      30  คะแนน 
3.1  การประเมินผลผลิต     20  คะแนน 

- ซอมแซมผา        4  คะแนน 
- ลบรอยเปอน       4  คะแนน 
- การซักผา        4  คะแนน 
- การรีดผา        4  คะแนน 
- การเก็บรักษา       4  คะแนน 

3.2  การนําเสนอโครงการ     10  คะแนน 
- เอกสารประกอบโครงการ      5  คะแนน 
- วิธีการขั้นตอนการนําเสนอผลงาน     5  คะแนน 
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4. คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีตองานอาชีพแมบาน    5  คะแนน 
4.1  มีความกระตือรือรน     1  คะแนน 
4.2  มีมนุษยสมัพันธ      1  คะแนน 
4.3  มีความซื่อสัตยสุจริต     1  คะแนน 
4.4  มีความรับผิดชอบ     1  คะแนน 
4.5  มีระเบียบวินัย      1  คะแนน 
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เกณฑการประเมินโครงการทําความสะอาดผา 
 
1. ขั้นการวางแผน  (Planing) 7  คะแนน 
 1.1  ความยากงายของงานที่สัมพันธกับจํานวนสมาชิก 2  คะแนน 
 -  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 2  คะแนน 
 -  สมาชิกมีสวนรวมในการวางแผนเพียง 2 ใน 3 1  คะแนน 
 -  สมาชิกมีสวนรวมในการวางแผนเพียง 1 ใน 3 0  คะแนน 
 1.2  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 2  คะแนน 
 -  แผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 2  คะแนน 
 -  แผนการปฏบิัติงาน  ตองปรับใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

   และวิชาชพี  1  จุด 
 
1  คะแนน 

 -  แผนการปฏิบัติงาน  ตองปรับใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
   และวิชาชีพ  2  จุด 

 
0  คะแนน 

 1.3  ความสมบูรณของแผนหรือเอกสารโครงการ 3  คะแนน 
 -  เขียนแผนปฏิบัติการไดเหมาะสมครบถวน 3  คะแนน 
 -  แผนปฏิบัติการตองปรับ  1  จุด 2  คะแนน 
 -  แผนปฏิบัติการตองปรับ  2  จุด 1  คะแนน 
 -  แผนปฏิบัติการตองปรับ  2  จุด  ขึ้นไป 0  คะแนน 
   

2.   ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Process) 8  คะแนน 
 2.1  การจัดเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณถูกตองเหมาะสม  หรือเอกสาร  ตํารา 

       คูมือ  เหมาะสมเพียงพอ 
2  คะแนน 

 -  จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณถูกตอง  เหมาะสม  และเพียงพอ 2  คะแนน 
 -  จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณถูกตอง  เหมาะสม  แตไมครบ  1  ช้ิน 1  คะแนน 
 -  จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณไมถูกตองและไมครบ 0  คะแนน 
 2.2  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  วัสดุถูกตองเหมาะสม  หรือการคนหา   

       เลือกใชขอมูล  เหมาะสมเพียงพอ 
2  คะแนน 

 -  ใชเครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุถูกตองเหมาะสม 2  คะแนน 
 -  ใชเครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุไมถูกตอง  1  ช้ิน 1  คะแนน 
 -  ใชเครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุไมถูกตอง  2  ช้ิน  ขึ้นไป 0  คะแนน 
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 2.3  การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน  สรุปผลขอมูลเหมาะสม 2  คะแนน 
 -  ปฏิบัติงานตามแผนไดครบถวน 2  คะแนน 
 -  ปฏิบัติงานขามขั้นตอน  1  ขั้นตอน   1  คะแนน 
 -  ปฏิบัติงานขามขั้นตอน  มากกวา  1  ขั้นตอน 0  คะแนน 
 2.4  การตรวจประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 2  คะแนน 
 -  ผลงานสมบูรณทุกขั้นตอน 2  คะแนน 
 -  ผลงาน  ตองปรับปรุง  1  ขั้นตอน   1  คะแนน 
 -  ผลงาน  ตองปรับปรุงมากกวา  1  ขั้นตอน   0  คะแนน 
   

3. ขั้นการนําเสนอผลงาน  (Product) 30  คะแนน 
 3.1  การประเมินผลผลิต 20  คะแนน 
        ซอมแซมผา 4  คะแนน 
 -  ซอมแซมผาไดถูกตอง เหมาะสมกับความชํารุดและประเภทของผา 4  คะแนน 
 -  ซอมแซมผาไดเหมาะสมกับความชํารุดของผาได  3  ใน  4 3  คะแนน 
 -  ซอมแซมผาไดเหมาะสมกับความชํารุดของผาได  2  ใน  4 2  คะแนน 
 -  ซอมแซมผาไดเหมาะสมกับความชํารุดของผาได  1  ใน  4 1  คะแนน 
 -  ซอมแซมผาไมเหมาะสมกับความชํารุดของผา 0  คะแนน 
        ลบรอยเปอน 4  คะแนน 
 -  ลบรอยเปอนไดสะอาดทุกจุด 4  คะแนน 
 -  ลบรอยเปอนได  3  ใน  4 3  คะแนน 
 -  ลบรอยเปอนได  2  ใน  4 2  คะแนน 
 -  ลบรอยเปอนได  1  ใน  4 1  คะแนน 
 -  ไมลบรอยเปอน 0  คะแนน 
        การซักผา 4  คะแนน 
 -  ซักผาสะอาด 4  คะแนน 
 -  ซักผาสะอาด  3  ใน  4 3  คะแนน 
 -  ซักผาสะอาด  2  ใน  4 2  คะแนน 
 -  ซักผาสะอาด  1  ใน  4 1  คะแนน 
 -  ซักผาไมสะอาด 0  คะแนน 
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        การรีดผา 4  คะแนน 
 -  รีดผาเรียบ 4  คะแนน 
 -  รีดผาเรียบ  3  ใน  4 3  คะแนน 
 -  รีดผาเรียบ  2  ใน  4 2  คะแนน 
 -  รีดผาเรียบ  1  ใน  4 1  คะแนน 
 -  รีดผาไมเรียบ 0  คะแนน 
        การเก็บรักษา 4  คะแนน 
 -  การเก็บรักษาไดถูกวิธีตามลักษณะของชิ้นงาน 4  คะแนน 
 -  การเก็บรักษาผาไมถูกวิธีตามลักษณะ  1  ช้ินงาน 3  คะแนน 
 -  การเก็บรักษาผาไมถูกวิธีตามลักษณะ  2  ช้ินงาน 2  คะแนน 
 -  การเก็บรักษาผาไมถูกวิธีตามลักษณะ  3  ช้ินงาน 1  คะแนน 
 -  การเก็บรักษาผาไมถูกวิธีตามลักษณะมากกวา  3  ช้ินงาน 0  คะแนน 
   
 3.2  การนําเสนอโครงการ 10  คะแนน 
        เอกสารประกอบโครงการ 5  คะแนน 
 -  เนื้อหาครบสมบูรณ 5  คะแนน 
 -  เนื้อหาในเอกสารไมครบ  1  สวน 4  คะแนน 
 -  เนื้อหาในเอกสารไมครบ  2  สวน 3  คะแนน 
 -  เนื้อหาในเอกสารไมครบ  3  สวน 2  คะแนน 
 -  เนื้อหาในเอกสารไมครบ  4  สวน 1  คะแนน 
 -  รูปเลมในเอกสารไมครบมากกวา  4  สวน 0  คะแนน 
        วิธีการ ขั้นตอน การนําเสนอผลงาน 5  คะแนน 
 -  มีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 5  คะแนน 
 -  มีความพรอมในการนําเสนอผลงานขาดไป  1  สวน 4  คะแนน 
 -  มีความพรอมในการนําเสนอผลงานขาดไป  2  สวน 3  คะแนน 
 -  มีความพรอมในการนําเสนอผลงานขาดไป  3  สวน 2  คะแนน 
 -  มีความพรอมในการนําเสนอผลงานขาดไป  4  สวน 1  คะแนน 
 -  มีความพรอมในการนําเสนอผลงานขาดไปมากกวา  4  สวน 0  คะแนน 
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4. คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีตองานอาชีพแมบาน 5  คะแนน 
 4.1  มีความกระตือรือรน 1  คะแนน 
 4.2  มีมนุษยสัมพันธ 1  คะแนน 
 4.3  มีความซื่อสัตยสุจริต 1  คะแนน 
 4.4  มีความรับผิดชอบ 1  คะแนน 
 4.5  มีระเบียบวินัย 1  คะแนน 
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แผนการเรียนรู 
 
รหัส  2403-2107   ชื่อวิชา  งานแมบาน  (House  Work)          2  (4) 
ระดับชั้น  ปวช.   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร    ปฏิบตัิ  80  ชั่วโมง 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของงานแมบานสถาบัน  การทําความสะอาด  การใชเครื่องมือ
และอุปกรณ  การทําความสะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  การประสานงาน  สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2. มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือ   และอุปกรณในการทําความสะอาด  บํารุงรักษาเครื่องมือ
ในการทําความสะอาด 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ  ปลอดภัย  ใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  รวมทั้งรักษาสิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจลักษณะของงานแมบานสถาบัน  การทําความสะอาด  การใชเครื่องมืออุปกรณ  การทํา
ความสะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  การประสานงาน  สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

2. เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด  บํารุงรักษาเครื่องมือ  และทําความ
สะอาดบาน  สํานักงานและสถานที่อ่ืน ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของแมบานสถาบัน  ลักษณะงานในหนาที่รับผิดชอบของ
แมบาน  มารยาทและจรรยาบรรณของงานแมบานสถาบัน  บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัยที่ดีของแมบาน
สถาบัน  การทําความสะอาด  การใชเครื่องมือและอุปกรณการทําความสะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  
การประสานงาน  สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณใน
การทําความสะอาด  บํารุงรักษาเครื่องมือและทําความสะอาดสํานักงานและสถานที่อ่ืน ๆ 
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
 

รหัส  2403-2107     ชื่อวิชา  งานแมบาน 
พฤติกรรมท่ีตองการ   (รอยละ) ลําดับ

ท่ี ชื่อหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม 

1. แมบานสถาบัน 2 - 2 4 
2. ลักษณะงานในหนาที่รับผิดชอบ 2 - 2 4 
3. มารยาทและจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานแมบาน 3 2 2 7 
4. บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของผูปฏิบัติงานแมบาน 3 3 2 8 
5. การบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการทําความสะอาด 2 10 2 14 
6. การทําความสะอาดทั่วไป 3 20 5 28 
7. การทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ 3 20 4 27 
8. ประเมินมาตรฐานรายวิชา 2 5 1 8 

      

 รวม 20 60 20 100 
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หนวยการสอน 
 

รหัสวิชา  2403-2107   วิชางานแมบาน    2  (4) 
 

จํานวนคาบ หนวย
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1. แมบานสถาบัน 2 - 2 
2. ลักษณะงานในหนาที่รับผิดชอบ 2 - 2 
3. มารยาทและจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานแมบาน 2 2 4 
4. บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของผูปฏิบัติงานแมบาน 2 2 4 
5. การบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการทําความสะอาด 2 6 8 
6. การทําความสะอาดทั่วไป 7 21 28 
7. การทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ 7 21 28 
8. ประเมินมาตรฐานรายวิชา 1 3 4 

     

รวม 80 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
 

รหัสวิชา  2403-2107   วิชางานแมบาน    2  (4) 
 

จํานวนคาบ หนวย
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1. แมบานสถาบัน    
 1.1  ความหมายและความสําคัญ .5 -  
 1.2  ประเภทของแมบานสถาบัน .5 -  
 1.3  คุณสมบัติที่ดีของแมบานทั่วไป .5 -  
 1.4  คุณสมบัติของแมบานสถาบัน .5 - 2 
     

2. ลักษณะงานในหนาที่รับผิดชอบ    
 2.1  ลักษณะงานในหนาที่ของแมบานสถาบัน .5 -  
 2.2  หนาที่และความรับผิดชอบของแมบานครอบครัว .5 -  
 2.3  หนาที่และความรับผิดชอบของแมบานสถาบันอื่น ๆ .5 -  
 2.4  งานประจาํวันของแมบาน .5 - 2 
     

3. มารยาทและจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานแมบาน    
 3.1  ความหมายของมารยาทและจรรยาบรรณแมบาน .25 -  
 3.2  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานบริการ .25 -  
 3.3  จรรยาบรรณของพนักงานบริการ .5 -  
 3.4  ระเบียบเกีย่วกับการปฏิบัติตอลูกคาที่มาใชบริการ .5 -  
 3.5  การปฏิบัติหนาที่และความประพฤตขิองพนักงาน .5 2 4 
     

4. บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของผูปฏิบัติงานแมบาน    
 4.1  ความหมายของบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย .25 -  
 4.2  สวนประกอบของบุคลิกภาพ .25 -  
 4.3  บุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน .25 -  
 4.4  บุคลิกภาพที่ดีของแมบาน .25 -  
 4.5  ลักษณะนสัิยที่ดีของแมบาน .5 -  
 4.6  การปรับปรุงบุคลิกภาพ .5 2 4 
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จํานวนคาบ หนว
ยท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
5.   การบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการทําความสะอาด    
 5.1  ความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการทําความ 

       สะอาด 
 

.5 
 
- 

 

 5.2  ชนิดของเครื่องมือเครื่องใชในการทําความสะอาด .5 -  
 5.3  วิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทําความสะอาด 1 6 8 
     

6. การทําความสะอาดทั่วไป    
 6.1  การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในการทําความสะอาดทัว่ไป 1 -  
 6.2  การทําความสะอาดที่พกับริเวณสาธารณะ    
 6.2.1  การทําความสะอาดพืน้ผิวประเภทตาง ๆ 1 4  
 6.2.2  การทําความสะอาดเพดาน .5 2  
 6.2.3  การทําความสะอาดฝาผนัง .5 2  
 6.2.4  การทําความสะอาดพืน้ .5. 2  
 6.2.5  การทําความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องตกแตงบาน 5 2  
 6.3  การทําความสะอาดหองน้ํา 1 3  
 6.4  การทําความสะอาดหองนอน 1 3  
 6.5  การทําความสะอาดหองครัว 1 3 28 
     

7. การทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ    
 7.1  การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในการทําความสะอาดผา 1 -  
 7.2  สัญลักษณในงานทําความสะอาดผา 1 -  
 7.3  การซอมแซมผาที่ชํารุด    
 7.3.1  การปะ .5 3.5  
 7.3.2  การชุน .5 5.5  
 7.3.3  การดาม .5 3.5  
 7.4  การกําจัดรอยเปอน 1.5 2.5  
 7.5  การซัก 1 3  
 7.6  การรีด 1 3 28 
 ประเมินมาตรฐานรายวิชา 1 3 4 

รวม 80 
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แผนการเรียนรูวิชางานแมบาน 
รหัส  2403 – 2107        สอนครั้งที่ 
หนวยท่ี  7   ชื่อหนวย  การทําความสะอาดผา 
 
เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ 

1. สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทําความสะอาด 
2. สัญลักษณที่ใชในการทําความสะอาดผา 
3. การซอมแซมผาที่ชํารุด 
4. การกําจัดรอยเปอน 
5. การซัก 
6. การรีด 

 

สาระสําคัญ 
 การดูแลรักษาผาอยางถูกวิธี  ไมเพียงแตจะทําใหส่ิงเหลานั้นสะอาดนาใชเทานั้น  ยังทําใหอายุ
การใชงานและอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดทันที  ดังนั้น  การมีที่เก็บเหมาะสม  อุปกรณที่จําเปน
สําหรับการรีด  การขจัดรอยเปอน  และซอมแซมไวพรอมเสมอ  ตลอดจนรูวิธีการทํางาน  ลวนมีสวนชวย
ใหงานดูรักษาไดงายขึ้นทั้งสิ้น 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป  :  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทําความสะอาดผา 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สัญลักษณที่ใชในการทําความสะอาดผา 
3. มีความสามารถซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุด 
4. มีความสามารถกําจัดรอยเปอนของผา 
5. มีความสามารถซักผา 
6. มีความสามารถรีดผา 
7. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีตอวิชาชีพ 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เม่ือจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 
1. อธิบายวิธีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทําความสะอาดผา 
2. บอกความหมายของสัญลักษณที่ใชในการทําความสะอาดผา 
3. ซอมแซมผาที่ชํารุด 
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4. กําจัดรอยเปอนของผาที่สกปรก 
5. ซักผาชนิดตาง ๆ 
6. รีดผาชนิดตาง ๆ 

 
งานที่ปฏิบัติ 
 หนวยท่ี  7  การทําความสะอาดผา 
 

คร้ังที่  1  การซอมแซมผาที่ชํารุด ทฤษฎี  1.5 ปฏิบัติ  12.5 คาบ 
คร้ังที่  2  การกําจัดรอยเปอน ทฤษฎี  1.5 ปฏิบัติ  2.5 คาบ 
คร้ังที่  3  การซัก   ทฤษฎี  1 ปฏิบัติ  3 คาบ 
คร้ังที่  4  การรีด   ทฤษฎี  1 ปฏิบัติ  3 คาบ 

 

มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 การเตรียมเครือ่งมือ  อุปกรณสําหรับงานซอมแซมผาที่ชํารุด 

1.1.1 เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณสําหรับงานซอมแซมผาที่ชํารุด 
1.1.2 ปฏิบัติซอมแซมผาที่ชํารุด 
1.1.3 ตรวจสอบความเรียบรอยของงาน 
1.1.4 เก็บวัสดุ  อุปกรณ 

 

1.2 การกําจัดรอยเปอน 
1.2.1 เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณกําจดัรอยเปอน 
1.2.2 กําจัดรอยเปอน 
1.2.3 ตรวจสอบความเรียบรอยของงาน 
1.2.4 เก็บเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ 

 

1.3 การซัก 
1.3.1 เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณการซักผา 
1.3.2 ซักผา 
1.3.3 ตรวจสอบความเรียบรอยงานซัก 
1.3.4 เก็บเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ 
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1.4 การรีด 
1.4.1 เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณการรีดผา 
1.4.2 รีดผา 
1.4.3 ตรวจสอบความเรียบรอยงานรีด 
1.4.4 เก็บเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ 

 
ครุภัณฑ/อุปกรณ  เครื่องมือ/วัตถุดิบ 

งาน ครุภัณฑ / เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ 
ซอมแซมผา - ถวยหรือสะดึง เข็มสอย 

กรรไกรตัดผา 
- ดาย 
- เศษผาที่มีลักษณะ
คลายหรือเหมอืนผาที่
ตองการซอมแซม 

กําจัดรอยเปอน - กาละมัง - สบู 
- ผงซักฟอก 
- แอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด 

- น้ําสมสายชู 
- แอลกออล 
- เปอรคลอไรเอรีลัน 
- กลีเซอรีน 
- สเปรยฉีดผม 

ซักผา เครื่องซักผา ตะกราใสผา - สารซักฟอก 
- น้ํายาปรับผานุม 
- น้ํายาฟอกขาว 

รีดผา - เตารีด 
- โตะรองรีด 

- ไมแขวนเสื้อผา 
- ราวตากผา 
- ตะกราใสผา 

- น้ํายารีดผาเรียบ 
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กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ส่ือการเรียน  ส่ือโสตทัศน  ตัวอยางรอยเปอน  ผาที่
รีดเรียบรอย  แผนภูมิสัญลักษณที่ใชในงานผา  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  แนะนํารายวิชา  การ
มอบหมายงาน  วิธีการวัดผลและประเมินผล 

1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องการทําความสะอาดผา 
1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนนําผาที่มีรอยเปอนชนิดตาง ๆ มาใหนักเรียนดูแลว ให          

นักเรียน  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น 
1.4 การใหขอมูลและการสอน   โดยผูสอนเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ส่ือโสตทัศน  

และตวัอยางทั่วถึง 
1.5 แจกชุดการเรียนเร่ือง การทําความสะอาดใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา ครูสังเกต            

พฤติกรรม 
1.6 ตรวจสอบขั้นตอนการศึกษา และฝกหัดทําความสะอาดผาของนักเรียนใหถูกตอง และ

ครบถวน  รวมทั้งตรวจสอบแตละขอใหไดตามเกณฑที่ชุดการเรียนกําหนด  แลวอนุญาตใหศึกษาและ
ฝกหัดงานในหัวขอตอไป 

1.7 การประยุกตใช โดยใหผูเรียนดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน 
1.8 การตรวจสอบผลการเรียน ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมินและแกไข            

ขอบกพรอง 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสารและหนังสืออางอิงตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดยฟง คิดตาม แลวตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชนของ

การทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ และสอบถามขอสงสัย 
2.3 ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวสงผูสอน 
2.4 แบงกลุมตามที่ผูสอนจัดให โดยกระจายตามความสามารถของแตละกลุมใหเทา ๆ กัน  
2.5 การใหขอมูล หรือการสอน โดยศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และเรียน

จากชุดการเรียน เร่ืองการทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ 
2.6 เมื่อพบปญหา สอบถามขอสงสัยจากผูสอน 
2.7 ศึกษาขอมูลตามขั้นตอนของชุดการเรียน พรอมตอบคําถามในแบบทดสอบทายหนวย 

แลวใหผูสอนตรวจอนุญาตใหศึกษาหัวของานตอไปทดลอง และฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอนของชุดการ
เรียน 

2.8 ฝกหัดปฏิบัติงานซ้ํา  จนเกิดความชํานาญ  เมื่อพบปญหาใหขอคําแนะนําจากผูสอน 
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2.9 ประเมินผลชิ้นงานรวมกับผูสอน  แลวแกไขขอบกพรองเมื่อฝกปฏิบัติงานแตละชิ้น
สําเร็จ 

2.10 ทําแบบทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน  ทายชุดการเรียน 
2.11 ชวยกันสรุปเนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนของหนวยการเรียนตามหัวขอในแผนใสที่

ครูฉายใหดู 
2.12 แลกแบบทดสอบกับเพื่อน แลวทุกคนชวยกันเฉลยคําตอบ และตรวจแบบทดสอบให

เพื่อนพรอมกัน 
2.13 นักเรียนที่ทําคะแนนไดนอยกวารอยละ  60  ใหศึกษาเนื้อหาในหนวยการเรียนนี้ใหม  

ถามีขอสงสัยใหสอบถามผูสอน  แลวสอบซ้ําอีกครั้ง  ในวัน  เวลา  ที่นัดหมายกับผูสอน 
2.14 การประยุกตใช ปฏิบัติงานตามแบบสอบถาม  ทายชุดการเรียน 
2.15 ประเมินผลชิ้นงานตามแบบประเมินผลทายชุดการเรียนรวมกับผูสอน 
2.16 การตรวจสอบผลการเรียนรู  ตรวจสอบคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อปรับปรุงการ

เรียนในหนวยตอไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบความรู  เร่ืองการทําความสะอาดผา 
2. ใบงานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 การปะผา 
2.2 การชุนผา 
2.3 การดามผา 
2.4 การกําจัดรอยเปอน 
2.5 การซักผา 
2.6 การรีดผา 

3. ตํารา  เร่ืองการทําความสะอาดผา 
กระทรวงศึกษาธิการ.  งานแมบานสถาบัน.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภา,  2528. 
ขจิต  กอบเดช.  งานแมบานในโรงแรมและสถาบันอื่น ๆ.  พิมพคร้ังที่  2  กรุงเทพฯ  :           

โรงพิมพคุรุสภา,  2528. 
สุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัย.  การบริหารโรงพยาบาล  2.  เลมที่  2  หนวยที่  8 – 15  

กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2527. 
อาชีวศึกษา, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนวิชาความรูเกี่ยวกับงานแมบาน. 

กรุงเทพฯ  :  เอกสารอัดสําเนา,  2542. 
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4. แผนภาพหรือแผนโปรงใสเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
4.1 การปะผา 
4.2 การชุนผา 
4.3 การดามผา 
4.4 การกําจัดรอยเปอน 
4.5 การซักผา 
4.6 การรีดผา 
4.7 หัวขอเร่ืองการทําความสะอาดผาประเภทตาง ๆ 

5. ตัวอยางชิ้นงานจริง 
6. เครื่องมือ  อุปกรณ  และวัสดุ  ในการทําความสะอาดผา 

 

งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษา คนควาเอกสาร  ตํารา  ชุดการเรียน  เร่ืองการทําความสะอาดผา 
2. ฝกปฏิบัติซอมแซมผาที่ชํารุด 
3. ฝกปฏิบัติกําจัดรอยเปอน 
4. ฝกปฏิบัติซักผา 
5. ฝกปฏิบัติรีดผา 
6. ตรวจสอบชิ้นงาน หากไมถูกตองและไมมีคุณภาพ  ตองแกไข 
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผล 
1. นักเรียนตอบคําถามทายหนวยการเรียน 
2. ใหนักเรียนเติมคําสั้น ๆ ลงในแบบทดสอบ ซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
3. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ดังนี้ 

3.1 คุณธรรม 
3.2 จริยธรรม 
3.3 คานิยมที่ดีตออาชีพงานแมบาน 

4. นักเรียนและครูชวยกันประเมินผลงานสําเร็จ 
5. ตรวจรายงานตามที่มอบหมาย 
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ขจิต  กองเดช.  งานแมบานในโรงแรมและสถาบันอื่น ๆ.  พิมพคร้ังที่  2  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภา,  

2528. 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  สํานัก.  เอกสารแนะนําแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ.  
กรุงเทพฯ  :  เอกสารอัดสําเนา,  2548. 
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สุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัย.  การบริหารโรงพยาบาล  2.  เลมที่  2  หนวยที่  8 – 15  กรุงเทพฯ  :  
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2527. 

 

อาชีวศึกษา,  กรม  กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียนวิชาความรูเกี่ยวกับงานแมบาน.  กรุงเทพฯ  :  
เอกสารอัดสําเนา,  2542. 




