
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
 

ประเภทวิชาคหกรรม 
 
 



 

ตัวอยาง 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 

หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวชิาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย       สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 

1

แบบกําหนดงานอาชีพ/กลุมวิชาชีพ   และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย  สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 

 

งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  1  
1.  งานออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา  

3000-0101  การพัฒนางานระบบคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต 

3400-1001  หลักศิลป 
3401-2001  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3401-2002  ประวัติเครื่องแตงกาย   
3401-2003  เทคนิคการออกแบบเสื้อ 

1.1 เขาใจประเภทรูปแบบและสวนประกอบโครงสราง
งานศิลปะ 

1.2 เขาใจกระบวนการผลิต  การตกแตง  การดูแลรักษา
เสนใย  เสนดาย  และผืนผา 

1.3 จําแนกชนิด  ประเภทของเสนใย เสนดาย และผืนผา  
ตามลักษณะโครงสราง  คุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมี 

1.4 เขาใจประวัติ  และววิัฒนาการการแตงกายของไทย
และตางประเทศ  นําความรูไปประยกุตใชในงาน
เสื้อผา 

1.5 เขาใจหลักการออกแบบเสื้อผา 
1.6 ออกแบบเสื้อผาสตรีใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส 

และประโยชนใชสอย 
1.7 จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
1.8 เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 
1.9 วางแผนพฒันางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

และเพิ่มผลผลิต 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี  2  
2.  งานทําแบบตัดเสื้อผาเพือ่การคา  

3401-2004  เทคนิคการทําแบบตัด 
3401-2005  เทคนิคการตัดเยบ็เสื้อผาสตรี 
3401-2106  เทคนิคการทําเสื้อบนหุน 
3401-2109  เทคนิคการตัดเยบ็เสื้อผาเทเลอร

สตรี 

2.1 วัดตวัเพื่อสรางแบบตัดเสื้อผาสตรี 
2.2 สรางแบบและทําเครื่องหมายบนแบบตดัเสื้อผา

สตรี 
2.3 ตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดและแกไขสวนบกพรอง

ในแบบตดั 
2.4 ตรวจสอคุณภาพชิ้นงานแบบตัด 
2.5 วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
2.6 เลือกใชวัสดุ อุปกรณการตัดเย็บและเทคนิควิธีการ

ตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ 
2.7 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ 
2.8 ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
2.9 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑเสื้อผา 
2.10 เขาใจชนดิและลักษณะของแบบเสื้อผาที่สามารถ

ตัดเย็บบนหุน 
2.11 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา  

บนหุน 
2.12 ทําแบบตัด ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาบนหุน 
2.13 ลองตัวและแกไขสวนบกพรองบนหุน 
2.14 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑเสื้อผาบนหุน 
2.15 ออกแบบเสื้อเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ 
2.16 วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตดัเย็บเสื้อ

เทเลอรสตรี 
2.17 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรี 
2.18 ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
2.19 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑเสื้อเทเลอรสตรี 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  3  
3.  งานตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา  

3400-1002  หลักเศรษฐศาสตร 
3401-2101  คอมพิวเตอรเพือ่งานธุรกิจเสื้อผา 
3401-2102  เทคนิคการตกแตงเสื้อผา 
3401-2006  เทคนิคการตัดเยบ็เสื้อผาบุรุษ 
3401-2007  เทคนิคการตัดเยบ็เสื้อผาเด็ก 
3402-2206  การยอ  การขยายและการวาง 

แบบตัด 

3.1 เขาใจทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจทกุประเภท  การลงทุนและการ
กําหนดราคาผลผลิต 

3.2 เขาใจระบบพืน้ฐานการคาขายบนอินเตอรเน็ต 
3.3 ใชโปรแกรมจดัทําเว็บเพจในการติดตั้งรานคา 
3.4 วางแผนและจดัการคาขายบนอินเตอรเน็ต 
3.5 ออกแบบ เลือกแบบตกแตงเสื้อผาไดเหมาะสม

กับชนิดของงาน 
3.6 เลือกใชวัสดุ อุปกรณไดเหมาะสมกับชนิด   

ของงานและโอกาสใชสอย 
3.7 ตกแตงเสื้อผาดวยเทคนิควิธีตาง ๆ  
3.8 ตกแตงคณุภาพชิ้นงาน 
3.9 วัดตวัเพื่อสรางแบบตัดเสื้อผาบุรุษ 
3.10 วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตดัเย็บ 
3.11 เลือกใชวัสดุ อุปกรณการตัดเย็บ 
3.12 ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
3.13 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑเสื้อผาบุรุษ 
3.14 วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก 
3.15 เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก 
3.16 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็ก 
3.17 เลือกใชขนาดมาตรฐานตามระบบอุตสาหกรรม 
3.18 ยอและขยายแบบตัดระบบอตุสาหกรรม 
3.19 วางแบบตดัระบบอุตสาหกรรม 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  4  
4.  งานธุรกิจเสื้อผา  

3400-1003  การบริหารงานบุคคล 
3401-2008  ธุรกิจเสื้อผา 
3401-2009  สัมมนาวิชาชีพ 
3401-2103  เทคนิคการตัดเยบ็ชุดกลางวัน

สตรี 
3401-2104  เทคนิคการตัดเยบ็ชุดกางเกงสตรี 
3401-2110  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา 

4.1 เขาใจหลักและวิธีการเขยีนแผนปฏิบัติตามกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

4.2 ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิงาน  ตามกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

4.3 วิเคราะหการตลาดเสื้อผา  
4.4 ดําเนินการธุรกิจเสื้อผา 
4.5 เขาใจหลักการ วิธีการและการเตรียมการประชุมสัมมนา 
4.6 เขียนโครงการประชุมสัมมนาและเตรียมการ

ประชุมสัมมนา 
4.7 ดําเนินการสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ 
4.8 ออกแบบเครื่องมือประเมินและประเมินผลการ

ประชุมสัมมนา 
4.9 ออกแบบ  วเิคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบ  สราง

แบบ  และตดัเย็บชุดกลางวันสตรีแบบตาง ๆ 
4.10 ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
4.11 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑชุดกลางวนัสตรี 
4.12 ออกแบบ  คาํนวณวัสดุ  วัดตัว  สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลอง

ตัวและแกไขขอบกพรองกางเกงสตรีแบบตาง ๆ 
4.13 ตกแตงสําเร็จ และบรรจุภณัฑกางเกงสตร ี
4.14 ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
4.15 วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตดัเย็บเสื้อผา

เพื่อการคา 
4.16 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
4.17 ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
4.18 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑเสื้อผาเพื่อการคา 
4.19 กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขาย  และดําเนนิธุรกิจ     

เสื้อผาเพื่อการคา 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย  สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสงู 
ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1.  หมวดวิชาสามัญ     1.  หมวดวิชาสามัญ    

2000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ   3 2 2000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา 2 3 
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ     1 2  อังกฤษ  1   

 ตัดเย็บเสื้อผา   3000-1522 คณิตศาสตร  3 1 1 
3000-1428 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 1 
3000-1301 วิทยาศาสตร  5 3 4     

        
 2.  หมวดวิชาชีพ      2.  หมวดวิชาชีพ     
 2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน      2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน     

3000-0101 การพัฒนางานระบบคุณภาพและ   3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4 
 เพิ่มผลผลิต 3 3     

3400-1001 หลักศิลป 3 4     
        
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา      2.2  วิชาชีพสาขาวิชา     

3401-1001 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3  3401-2004 เทคนิคการทําแบบตัด 3 5 
3401-2002 ประวัติเครื่องแตงกาย 2  3401-2005 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 5 
3401-2003 เทคนิคการออกแบบเสื้อ 3      

     2.3  วิชาชีพสาขางาน     
    3401-2106 เทคนิคการทําเสื้อบนหุน 3 5 
    3401-2109 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรี 3 5 
        
        
 กิจกรรม  2  ชม. * 2  กิจกรรม  2  ชม. * 2 
        
 รวม 22 29  รวม 21 33 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย  สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสงู 

ภาคเรียนท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  4 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1.  หมวดวิชาสามัญ      1.  หมวดวิชาสามัญ     
3000-1226 ภาษาอังกฤษ Internet 1 2 3000-1202 ทักษะเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร   
3001-1206 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 2  ภาษาอังกฤษ  2 2 3 

        
        
        
 2.  หมวดวิชาชีพ      2.  หมวดวิชาชีพ     
 2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน      2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน     

3400-1002 หลักเศรษฐศาสตร 3 3 3400-1003 การบริหารงานบุคคล 3 3 
        
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา      2.2  วิชาชีพสาขาวิชา     

3401-2006 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ 3 5 3401-2008 ธุรกิจเสื้อผา 2 2 
3401-2007 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก 3 5 3401-2009 สัมมนาวิชาชีพ 1 2 

        
 2.3  วิชาชีพสาขางาน      2.3  วิชาชีพสาขางาน     

3401-2101 คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจเสื้อผา 3 3 3401-2110 เสื้อผาสตรีเพื่อการคา 3 5 
3401-2102 เทคนิคการตกแตงเสื้อผา 3 5 3401-2103 เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี 3 5 

    3401-2104 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี 3 5 
        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     

3402-2206 การยอ  การขยายแบบตัด 3 4 3211-2003 การบริการลูกคา 3 3 
    3401-6001 โครงการ 4 * 
        
 4.  กิจกรรม  2  ชม. * 2  4.  กิจกรรม  2  ชม. * 2 
        
 รวม 21 31  รวม 24 30 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme) /งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  โครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี  ภาคเรียนที ่ 4 

 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี  โดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน  เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับลูกคา  
รับออกแบบ  ตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา  กําหนดราคาชิ้นงานและคาบริการ  ระยะเวลาในการทํางาน  
สรุปรายงานผลการดําเนินการเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
1.  เขียนโครงการเปดรานตัดเย็บ   
     เสื้อผา 

1.1 เขียนโครงการตัดเย็บเสื้อผาสตรี        
มีองคประกอบครบตามขอกําหนด 

เรื่อง  การเขียนโครงการ 
วิชา  ภาษาไทย 

2.  เขียนแผนปฏิบัติงานรานตัดเย็บ 
     เสื้อผาสตร ี

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบครบ  
ดําเนินงานไดจริง 

เรื่อง  ลําดับข้ันการเปดรานตัดเย็บ 
          เสื้อผาสตรี 
วิชา  ธุรกิจเสื้อผา 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
2.  เลือกสถานที่ตั้งรานตัดเย็บเสื้อผา 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

1.  เลือกสถานที่ตั้งรานตัดเย็บเสื้อผา 2.1  ทําเลที่ตั้งเหมาะสม เรื่อง  การดําเนนิธุรกิจเสื้อผาสตรี 
2.  จัดตกแตงหนาราน 2.2  ตกแตงรานไดเหมาะสม           เพื่อการคา 
3.  เลือกและจัดวางครุภัณฑ วสัดุ 
     อุปกรณ 

2.3  จัดวางวัสด ุ อุปกรณ  ครุภัณฑได
เหมาะสมกับการใชงาน 

วิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา และการ  
         ออกแบบในงานคหกรรม 

4.  การประมาณราคาและแหลง 
     เงินทุน 

2.4  คํานวณราคาตนทุน และแหลง    
เงินทุน  การจัดตั้งรานตัดเย็บเสื้อผา
ถูกตอง 

วิชา  หลักศิลป 
เรื่อง  การลงทุน  คํานวณตนทุน   
วิชา  ธุรกิจเสื้อผา 
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งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
3.  การบริการลูกคา 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

1.  การตอนรับลูกคา 3.1  การตอนรบัลูกคาดวยอัธยาศัยท่ีดี เรื่อง  เทคนิคการบริการลูกคา 
วิชา  การบริการลูกคา 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
4.  การออกแบบ 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

1.  ออกแบบเสื้อผาไดตามความ 
     ตองการของลูกคา 

4.1 ออกแบบไดเหมาะสมกับบุคคล  
วัสดุ  และโอกาสใชสอย 

เรื่อง  หลักการออกแบบเสื้อให
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส
และประโยชนใชสอย 

เรื่อง  การเขียนศัพทเทคนิคการ      
ออกแบบ 

วิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

5.  การสรางแบบตัด 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
1.  วิเคราะหรูปรางลูกคา 5.1  จําแนกลักษณะรูปรางไดถูกตอง เรื่อง  การวิเคราะหแบบตัด 
2.  สรางแบบตัด 5.2  สรางแบบตัดไดถูกตองตามแบบ วิชา  เทคนิคการสรางแบบตัด 
3.  ปรับแบบตัด 5.3  ปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง วิชา  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

6.  การตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
1.  การเตรียมวสัดุ อุปกรณ 6.1  เตรียมผาไดเหมาะสม เรื่อง  การเตรยีมผา  การวางแบบตัด 
2.  วางแบบตัด 6.2วางแบบตัดบนผาไดถูกตอง           การตัดและเย็บเสื้อผาสตรี 
3.  ตัดและเย็บ 6.3  ตัดเย็บไดตามลําดับขั้นตอน วิชา  เทคนิคการการตัดเย็บชุด 
4.  ตกแตงเสื้อผา 6.4  ตกแตงเสื้อผาไดเหมาะสม         กลางวันสตรี 

เรื่อง  เทคนิคการตกแตง 
วิชา  ภาษาอังกฤษ  Internet 
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งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
7.  การลองตัว 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

1.  การลองตัวและแกไขขอบกพรอง 7.1  แกไขขอบกพรองไดเหมาะสมกับ
รูปราง 

เรื่อง  การลองตวั 
วิชา  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
8.  การตกแตงสําเร็จ และบรรจุภัณฑ 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

1.  การตกแตงสําเร็จ 8.1  ตรวจสอบความเรียบรอยของ           เรื่อง  การตรวจสอบชิ้นงานและ 
2.  การตรวจสอบชิ้นงาน ช้ินงาน           บรรจุภัณฑ 
3.  บรรจุภัณฑ  วิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

9.  การกําหนดราคา 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  

Topic/Subject 
1.  กําหนดราคาชิ้นงาน 9.1  คํานวณราคาคาวัสดุ อุปกรณ เรื่อง  การคํานวณราคาวัสดุ อุปกรณ 
2.  กําหนดราคาคาบริการ ไดถูกตอง 

9.2  กําหนดราคาคาบริการไดถูกตอง 
วิชา  ธุรกิจเสื้อผาและเสื้อผาสตรี 
        เพื่อการคา 

งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 
10.  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

สมรรถนะ   
Competency 

เกณฑการประเมิน  
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ  
Topic/Subject 

1.  เขียนรายงานผลการดําเนินงาน 
     โครงการ 

10.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
         ถูกตองครบถวน 

เรื่อง  การเขียนรายงานโครงการ 
วิชา  ภาษาไทย 
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ผังการบูรณาการโครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
ชื่องาน  เปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

ภาษาไทย 
- เขียนโครงการสอนในสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษา 
- เขียนรายงานที่ดําเนินงานในสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษา 
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในงาน

อาชีพ 
- นําเสนอผลงานดวยวาจา 

 

ธุรกิจเสื้อผา 
- วิเคราะหการตลาดเสื้อผา 
- การดําเนินธุรกจิ 
- การคํานวณตนทุนแหลงเงินทุน 

   

ทักษะเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
การบริการลูกคา 
- บอกรูปราง  สัดสวน  ขนาดเสื้อผา

สตรีแบบตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษได 
- บริการลูกคาชาวตางชาติได 
- จัดแสดงแบบเสื้อแบบตาง ๆ ได 

 

 

 

วิทยาศาสตร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- สารมอนอเมอรชนิดตาง ๆ ท่ีนํามา

ผลิตเปนสารพอลิเมอร 
- สารพอลิเมอรท่ีเกี่ยวของในการผลิต

เสนใยผา 
- วิธีทดสอบเสนใยชนิดตาง ๆ 
- คุณสมบัติเสนใยผาชนิดตาง ๆ 

 

  

หลักศิลป 
- องคประกอบของศิลป 
- ทฤษฎีสี 
- หลักการออกแบบหนาราน 
- การจัดตกแตงหนาราน 

 

เทคนิคการออกแบบ 
เทคนิคการทําแบบตัด 
เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี 
เสื้อผาสตรีเพ่ือการคา 
- ออกแบบ 
- สรางแบบ 
- แยกแบบ  ปรับแบบ 
- วางแบบตัด 
- เนาลองตัว  แกไขขอบกพรอง 
- เย็บประกอบชุด 
- ตรวจสอบชุดสําเร็จ 
- ตกแตงสําเร็จ 
- บรรจุภัณฑ 

 

เปดรานตัดเย็บ 
เสื้อผาสตร ี
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ภาษาอังกฤษ  Internet  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา หนวยท่ี…… 
  เทคนิคการออกแบบเสื้อ  เทคนิคการทําแบบตัด  เทคนิคการตัดเย็บ สอนครั้งที่… 
  ชุดกลางวันสตรี  สัมมนาวิชาชีพ  ธุรกิจเสื้อผา  หลักศิลป   

และการบริการลูกคา 
ชื่อหนวย เปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี     จํานวน  111  ชั่วโมง 
 
 

หัวขอเรื่อง 
 งานเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
 

หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้ 
 

รายการสอน ทฤษฎี  (ชม.) ปฏิบตัิ (ชม.) 
1.  การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 2 
2.  เลือกสถานที่ตั้งรานตัดเย็บเสื้อผา 1 2 
3.  การบริการลูกคา  1 
4.  ออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บ  ชุดทํางานสตรี  2  ชุด  40 
5.  ออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บ  ชุดทํางานสตรี  1  ชุด  20 
6.  ออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บ  ชุดติดกัน  1  ชุด  20 
7.  ออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บ  ชุดราตรีแบบไมเปนทางการ 1 ชุด  20 
8.  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 1 3 

รวม 3 108 
 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาและปฏิบัติงานการเปดรานรับตัดเย็บเสื้อผาสตรี  ในลักษณะโครงการประกอบอาชีพจริง  
เร่ิมตั้งแตการเขียนโครงการ  วางแผนปฏิบัติงาน  ดําเนินงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาผูเรียน
ดานความรูทักษะงานอาชีพชางตัดเย็บเสื้อผา  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม ใหเกิดประสบการณตรงเพื่อใช
ในการประกอบอาชีพตอไป 
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จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหผูเรียนบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผาสตรี             
มาประยุกตใช  สรางสรรคผลงานในการประกอบอาชีพชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว  ผูเรียนสามารถ 

1. เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิงาน 
2. เลือกสถานที่ตั้งรานตัดเย็บเสื้อผา 
3. บริการลูกคา 
4. ออกแบบเสื้อผาสตรีตามความตองการของลูกคา 
5. สรางแบบตัดเสื้อผาสตรีตามแบบที่กําหนด 
6. ตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
7. ลองตัวแกไขขอบกพรอง 
8. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑ 
9. กําหนดราคาคาบริการ 
10. รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
ครุภัณฑ / เครื่องมือ / อุปกรณ 
 ใหผูเรียนเปนผูจัดเตรียม 
 
กิจกรรมการเรียน 

1. กิจกรรมครู 
1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ส่ือการเรียน  ทั้งสื่อโสตทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  ตัวอยาง

โครงการของจริง 
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครูที่รวมสอนบูรณาการประชุมชี้แจง   วิธีการเรียนรู  

ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน  หลักการแนวทางการคิดโครงการ  และดําเนินโครงการ  การ
ประเมิน        ผลงาน  แนะนําและใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตาง ๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอน  โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู  ใบปฏิบัติงาน  
หรือชุดการเรียน  ส่ือโสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบ  หากยังทําไดไมครบ  ใหทบทวนบทเรียนใหม 
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1.4 สังเกตบันทึกพฤติกรรมผูเรียน ขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ              

ผูเรียนตองการ 
1.5 การประยุกตใชโดยใหใบมอบงานแกผูเรียน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอ   

โครงการที่กําหนดไว  โดยใหทํางานในลักษณะรูปแบบงานธุรกิจเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี  เร่ิมตั้งแตการ
เขียนโครงการ  จัดทําแผนปฏิบัติงาน  รับตัดเย็บเสื้อผาสตรี  สรุปผลงานและจัดทํารายงาน 

1.6 สังเกต  บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการ  แนะนําใหคําปรึกษาเมื่อ 
ผูเรียนตองการ 

1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรูใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมินงานโครงการ
รวมกับผูเรียน  ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง 

1.8 สังเกต  บันทึกพฤติกรรมผูเรียน  ขณะผูเรียนปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา  ใหคําแนะนําปรึกษา
เมื่อผูเรียนตองการ 
 

2. กิจกรรมผูเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน  โดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู  ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปน   

ผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการและดําเนินโครงการการประเมินผลงาน ดูตัวอยางงานโครงการ
ลักษณะตาง ๆ 

2.3 จัดกลุมผูเรียนศึกษา  คนควา  หาขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  หนังสืออางอิง  ชุดการเรียน  
ส่ือการเรียนตาง ๆ  และตัดสินใจเลือกทําโครงการที่สนใจ 

2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการเรียน ส่ือ        
โสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบ  หากยังทําไดไมครบใหทําการทบทวนบทเรียนใหม  ถามีปญหา
ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.5 การประยุกตใชโดยศึกษาใบมอบงาน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดไวในลักษณะของการทําธุรกิจรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี และสรุปผลรายงานการทําโครงการ  ถามี
ปญหาขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรูโดยทํารายงานผลการดําเนินงานรวมกับผูสอน  กําหนด        
หัวขอที่จะประเมินโครงการรวมกับผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง  ถามี
ปญหาขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
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สื่อการเรียน 
1. ตําราเรื่องเทคนิคการออกแบบ  การตัดเย็บเสื้อผาสตรี  ธุรกิจเสื้อผา  นิตยสาร  วารสารแฟชั่น  

ฯลฯ 
2. ชุดสื่อการเรียนทางไกล  วีดิทัศน 
3. ตําราเรื่องเกี่ยวกับงานตัดเย็บเสื้อผา 
4. คูมือการจัดทําโครงการชนิดตาง ๆ 
5. คูมือศัพทดานการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผา 
6. ตัวอยางชิ้นงานของจริง 
7. วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือในการตัดเย็บเสื้อผา 

 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 

1. ศึกษา  คนควาเอกสาร  ตํารา  ชุดการเรียนเรื่อง 
1.1 ตําราเรื่องเทคนิคการออกแบบเสื้อ  หลักศิลป  การตัดเย็บเสื้อผาสตรี  ธุรกิจเสื้อผา  

นิตยสาร  วารสารแฟชั่น 
1.2 คูมือการจัดทําโครงการชนิดตาง ๆ 
1.3 คูมือศัพทดานการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผา 

2. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  และรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน 
4. รายงานและนําเสนอโครงงานรวมกับเพื่อน  ผูสอนประเมินโครงการ 

 
การประเมินผล 

1. ตรวจแผนงานโครงการ  และแผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
2. ผูสอนสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน 
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจผลงานสําเร็จ 
4. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจประเมินโครงการ 
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เกณฑการประเมินผลโครงการ 
 
1. ขั้นตอนการวางแผน  (Planning)      15  คะแนน 

1.1 ความรวมมือและการประสานงานภายในกลุม 
1  คะแนน สมาชิกใหความรวมมือและการประสานงานภายในกลุมทุกคน 
2  คะแนน สมาชิกใหความรวมมือและการประสานงานภายในกลุมมากกวาครึ่ง 
3  คะแนน สมาชิกใหความรวมมือและการประสานงานภายในกลุมต่ํากวาครึ่ง 

 

1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 
1  คะแนน วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับวิชาชีพครบทุกขอ 
2  คะแนน วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับวิชาชีพ  2  ใน  3  สวน 
3  คะแนน วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับวิชาชีพ  1  ใน  3  สวน 

 

1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 
10  คะแนน หัวขอโครงการและรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
  8  คะแนน หัวขอโครงการและรายละเอียดครบถวนแตรายละเอียดไมคอยสมบูรณ 2 แหง 
  6  คะแนน หัวขอโครงการและรายละเอียดครบถวนแตรายละเอียดไมคอยสมบูรณ 4 แหง 
  4  คะแนน หัวขอโครงการไมครบ  ขาด  1  หัวขอและรายละเอียดไมสมบูรณ 4 แหง 
  2  คะแนน หัวขอโครงการไมครบ  ขาดมากกวา  1  หัวขอ  และรายละเอียดไมสมบูรณ 

มากกวา  4  แหง 
 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Process)    20  คะแนน 
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ถูกตองเหมาะสม 

5  คะแนน เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ครบ  
4  คะแนน เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ขาด  1  อยาง 
3  คะแนน เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ขาด  2  อยาง 
2  คะแนน เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ขาด  3  อยาง 
1  คะแนน เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ขาด  4  อยางขึ้นไป 
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2.2 การใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ถูกตองเหมาะสม 
5  คะแนน ใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ถูกตองทุกรายการ 
4  คะแนน ใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ไมถูกตอง  1  รายการ 
3  คะแนน ใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ไมถูกตอง  2  รายการ 
2  คะแนน ใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ไมถูกตอง  3  รายการ 
1  คะแนน ใชเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ไมถูกตอง  4  รายการขึ้นไป 

 

2.3 การควบคุมงาน และการดําเนินงานใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน  5  คะแนน 
5  คะแนน ปฏิบัติงานไดถูกตองทุกขั้นตอน  
4  คะแนน ปฏิบัติงานไมถูกตอง  1  ขั้นตอน 
3  คะแนน ปฏิบัติงานไมถูกตอง  2  ขั้นตอน 
2  คะแนน ปฏิบัติงานไมถูกตองมากกวา  2  ขั้นตอน 
 

2.4 การตรงตอเวลา  5  คะแนน 
5  คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา 
4  คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด  1  คร้ัง 
3  คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด  2  คร้ัง 
2  คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด  3  คร้ัง 
1  คะแนน ปฏิบัติงานเสร็จชากวาที่กําหนด  4  คร้ังขึ้นไป 

 

3. ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน  (Product)    65  คะแนน 
3.1 การประเมินผลผลิต  45  คะแนน 

3.1.1 ทําเลที่ตั้งราน   3  คะแนน 
1)  มองเห็นไดชัดเจน 
2)  ความสะดวกในการเดินทาง 
3)  มีคนสัญจรไปมา  20  คนตอวัน 

3  คะแนน  มีครบทั้ง  3  ขอ 
2  คะแนน    มี  2  ขอ 
1  คะแนน  มี  1  ขอ 
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3.1.2 การจัดตกแตงราน   3  คะแนน 
1)  การใหสีรานสะดุดตานาสนใจ 
2)  มีการจัดแสดงผลงานภายในราน 
3)  ภายในรานสะอาด 

3  คะแนน  มีครบทั้ง  3  ขอ 
2  คะแนน    มี  2  ขอ 
1  คะแนน  มี  1  ขอ 

3.1.3 ออกแบบเสื้อผา  5  คะแนน 
1)  ออกแบบไดตามความตองการของลูกคา 
2)  ออกแบบไดเหมาะสมกับรูปราง 
3)  ออกแบบไดเหมาะสมกับโอกาสใชสอย 
4)  ออกแบบไดเหมาะสมกับวัสดุตกแตง 
5)  ออกแบบไดตามสมัยนยิม 

5  คะแนน  มีครบทั้ง  5  ขอ 
4  คะแนน    มี  4  ขอ 
3  คะแนน  มี  3  ขอ 
2  คะแนน  มี  2  ขอ 
1  คะแนน  มี  1  ขอ 
 

3.1.4 ความประณตี  10  คะแนน 
1)  ฝเข็มจักรเรียบสม่ําเสมอ 
2)  ตะเข็บเรยีบไมตึงร้ัง 
3)  การเผื่อตะเข็บตามขนาดมาตรฐาน 
4)  การรีดเรียบสวยงาม 
5)  การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวไดถูกตอง 

10  คะแนน  มีครบทั้ง  5  ขอ 
  8  คะแนน    มี  4  ขอ 
  6  คะแนน  มี  3  ขอ 
  4  คะแนน  มี  2  ขอ 
  2  คะแนน  มี  1  ขอ 
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3.1.5 รูปทรง  สัดสวนเสื้อผา   10  คะแนน 
รอบอก  รอบเอว  รอบสะโพก  คอเสื้อ  หรือปกเสื้อ  ไหล  แขนเสื้อ  บาหนา  บาหลัง  

ความยาวเสื้อ  ความยาวกระโปรงหรือความยาวกางเกง  สวมไดขนาดพอดีตัวของลูกคา  ทุกตําแหนงได  
10  คะแนน  ถามีขอบกพรอง  1  ตําแหนง  ใหลดลงตําแหนงละ  1  คะแนน 

 
3.1.6 การตกแตงเสือ้ผา    5  คะแนน 

1) ตกแตงแบบโครงสรางภายในตัวเสื้อไดเหมาะสม  สวยงามกับรูปราง 
2) ตกแตงแบบโครงสรางภายนอกตัวเสื้อไดเหมาะสม  สวยงามกับรูปราง 
3) ตกแตงไดเหมาะสมกับโอกาสใชสอย 
5  คะแนน  มีครบ  3  ขอ 
3  คะแนน  มีครบ  2  ขอ 
2  คะแนน  มีครบ  1  ขอ 

 
3.1.7 แบบเสื้อผาถูกตอง    5  คะแนน 

คอเสื้อหรือปกเสื้อ  ตัวเสื้อ  แขนเสื้อ  แบบกระโปรง  หรือแบบกางเกง  และสวนตกแตง 
แบบเสื้อผาครบทุกขอกําหนด  ได  5  คะแนน 
แบบเสื้อผาขาด  1  ขอ  ใหลดลงขอละ  1  คะแนน 
 

3.1.8 ความสะอาด  4  คะแนน 
4  คะแนน  ไมพบรอยเปอนบนชิ้นงาน 
3  คะแนน  มีรอยเปอนบนชิ้นงาน  1  แหง 
2  คะแนน  มีรอยเปอนบนชิ้นงาน  2  แหง 
1  คะแนน  มีรอยเปอนบนชิ้นงานมากกวา  3  แหง 

 
3.2 การนําเสนอโครงการ   20  คะแนน 

3.2.1 เอกสารประกอบโครงการ 
5  คะแนน  หัวขอโครงการและรายละเอยีดครบถวนสมบูรณ 
4  คะแนน  หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอียดไมสมบูรณ  1  แหง 
3  คะแนน  หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอียดไมสมบูรณ  2  แหง 
2  คะแนน  หัวขอโครงการไมครบถวน ขาด 1 หัวขอ และรายละเอยีดไมสมบูรณ 

มากกวา  3  แหง 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 

20

1  คะแนน  หัวขอโครงการไมครบถวน ขาดมากกวา 1 หัวขอ และรายละเอียด 
ไมสมบูรณมากกวา  3  แหง 

3.2.2 วิธีการ  ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 
10  คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความสมบูรณ  ชัดเจนตามขั้นตอน 
  8  คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความบกพรอง  1  แหง  แตมีขั้นตอนชัดเจน 
  5  คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความบกพรอง  2  แหง  แตมีขั้นตอนชัดเจน 
  3  คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานมีความบกพรอง  3  แหง  แตมีขั้นตอนไมชัดเจน   
  2  คะแนน วิธีการนําเสนอผลงานไมสมบูรณ 
 

3.2.3 ความชัดเจน  ความตอเนื่อง  และผลการนาํเสนอ 
5  คะแนน  มีการนําเสนอชัดเจน  ตอเนือ่ง 
3  คะแนน  มีการนําเสนอชัดเจน  แตไมคอยตอเนื่อง 
1  คะแนน  มีการนําเสนอไมชัดเจน  และไมตอเนื่อง 
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แบบประเมนิโครงการ 
ชื่อโครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผา 

ลักษณะโครงการ  รานตัดเย็บเสื้อผาสตรี  จํานวน  1  คน  ระยะเวลาดําเนนิการ  20  สัปดาห 
คําชี้แจง  ผูสอนเจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมนิโครงการ 

 

คะแนน ที่ รายการประเมนิ 
เต็ม ได 

1. ข้ันตอนการวางแผนงาน                    15  คะแนน   
 1.1  ความรวมมือและการประสานงานภายในกลุม 3  
 1.2  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 2  
 1.3  ความสมบูรณของแผนหรอืตัวโครงการ 10  
    

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน                        20  คะแนน   
 2.1  การจัดเตรยีม  เครื่องมือ อปุกรณถูกตองเหมาะสม 5  
 2.2  การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 5  
 2.3  การควบคุมการทํางาน 5  
 2.4  การตรงตอเวลา 5  
    

3. ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน                  65  คะแนน   
 3.1  การประเมินผลผลิต                                                 45  คะแนน   
 3.1.1  ทําเลที่ตั้งราน 3  
 3.1.2  การจัดตกแตงราน 3  
 3.1.3  ออกแบบเสื้อผา 5  
 3.1.4  ความประณีต 10  
 3.1.5  รูปทรง  สัดสวนเสื้อผา 10  
 3.1.6  การตกแตง 5  
 3.1.7  แบบเสื้อผาถูกตอง 5  
 3.1.8  ความสะอาด 4  
    

 3.2  การนําเสนอโครงงาน                                              20  คะแนน   
 3.2.1  เอกสารประกอบโครงการ 5  
 3.2.2  วิธีการ  ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน 10  
 3.2.3  ความชัดเจน  ความตอเนื่อง  และผลการนําเสนอ 5  
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แบบประเมนิแผนงาน 
ชื่อโครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

 
ลักษณะโครงการ  รานตัดเย็บเสื้อผาสตรี  จํานวน  1  คน  ระยะเวลาดําเนนิการ  20  สัปดาห 
คําชี้แจง  ครูเจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษามารวมกนัประเมิน  โดยใช    ลงในชองที่ตองการ 
 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช 

หมายเหตุ 

1.  ช่ือโครงการมีความชัดเจน     
2.  หลักการและเหตุผล  สมเหตุสมผล     
3.  วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนมีความเปนไปได     
4.  ชวงเวลาในการดําเนนิงานเหมาะสมเปนไปได     
5.  สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได     
6.  งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงานเหมาะสม     
7.  แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได     
8.  การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได     
9.  ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ     
10. ความยากงายของงานที่เหมาะสมกับคนในกลุม     

รวม     
 
หมายเหตุ การใหคะแนน  ดีมาก  =  1.0  คะแนน       ดี  =  0.7  คะแนน       พอใช  =  0.5  คะแนน 
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เกณฑการประเมิน  การเขียนโครงการ 
 
ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม เกณฑการใหคะแนน 
1. ช่ือโครงการ 3 ตามรายละเอียดที่แนบ 
2. ผูรับผิดชอบ 3  
3. หลักการและเหตุผล 3  
4. วัตถุประสงค 3  
5. เปาหมาย 3  
6. วิธีการดําเนนิงาน 3  
7. งบประมาณ 3  
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 3  
9. การประเมินผลและติดตามผล 3  
10. ปญหาและอุปสรรค 3  
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เกณฑการประเมิน  การเขียนโครงการ 
 

ที่ รายการประเมนิ ดี 
(3  คะแนน) 

พอใช 
(2  คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1  คะแนน) 

1. ช่ือโครงการ - ใชภาษาถูกตองกะทัดรัด 
- สื่อความหมายถึงงานที่
ทําชัดเจน 

- มีความแปลกใหม 

- ใชภาษาถูกตองกะทัดรัด 
- สื่อความหมายไดพอ         
สมควร 

- ไมแปลกใหม 

- ใชภาษาไมถูกตอง เยิ่นเยอ 
หรือสั้นไมไดใจความ 

- ไมแปลกใหม 

2. ผูรับผิดชอบ - ระบุช่ือ – สกุลตําแหนง
หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ ครบถวน 

- ระบุบุคคลเหมาะสมกับ
งาน 

- ระบุช่ือ – สกุลตําแหนง
หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ มีความ
บกพรอง 

- ระบุบุคคลเหมาะสมกับ
งานบางสวน 

- ระบุช่ือ- สกุลตําแหนง 
หรือหนวยงานรับผิดชอบ
ไมครบถวน 

- ระบุบุคคลอาจไมเหมาะสม
กับงาน 

3. หลักการและเหตุผล - ระบุปญหา/เหตุท่ีมาของ
โครงการสอดคลองกับ
แผนงานที่ทํา 

- ขอมูลท่ีใชอางอิงถูกตอง 
เหมาะสม 

- ใชภาษาทางการสื่อ
ความหมายชัดเจน 

- เขียนยอหนาอยางมี           
เอกภาพ 

- ระบุปญหา/เหตุท่ีมาของ
โครงการสอดคลองกับ
แผนงานที่ทํา 

- ขอมูลท่ีใชอางอิงถูกตอง 
เหมาะสม 

- สื่อความหมาย              
ไมชัดเจน 

- ขอความในยอหนาขาด
เอกภาพ 

- ระบุปญหา/เหตุท่ีมาของ
โครงการสอดคลองกับ
แผนงานที่ทําเทาท่ีควร 

- ขอมูลท่ีใชอางอิงไมถูกตอง 
เหมาะสมเทาท่ีควร 

- สื่อความหมายไมชัดเจน 
- ขอความในยอหนาขาด   
เอกภาพ 

4. วัตถุประสงค - ตรงประเด็นที่ตองการ  
ไมซ้ําซอน 

- ใชภาษากระชับ สื่อ
ความหมายชัดเจน 

- ตรงประเด็นที่ตองการ
บางสวน หรืออาจซอน
บางสวน 

- ใชภาษาสื่อความหมาย 
ไดพอสมควร 

- ไมตรงประเด็นหรือ
ซ้ําซอนเปนสวนใหญ 

- ใชภาษาไมกระชับ สื่อ
ความหมายไมชัดเจน   
คอนขางมาก 

5. เปาหมาย - ตรงประเด็น 
- ระบุปริมาณหรือคุณภาพ
ไดชัดเจน 

- ตรงประเด็น 
- ระบุปริมาณหรือคุณภาพ
ไมชัดเจนบางสวน 

- ตรงประเด็นอยูบาง 
- ระบุปริมาณหรือคุณภาพ
ไมชัดเจน 
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ที่ รายการประเมนิ ดี 
(3  คะแนน) 

พอใช 
(2  คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1  คะแนน) 

6. วิธีการดําเนินงาน - บอกรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
ครบถวนและเหมาะสม
ท้ังผูดําเนินงาน  กิจกรรม
และรายละเอียดที่ทํา วัน 
เวลา สถานที่ 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ตอเนื่องเปนระบบ 

- บอกรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม 
บกพรองบางสวน 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          
ไมตอเนื่องบางสวน 

- บอกรายละเอียดของการ 
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม   
ไมครบถวน 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    
ไมตอเนื่อง  เปนระบบ 

7. งบประมาณ - ระบุจํานวนเงินและ
รายละเอียดของคาใชจาย
อยางชัดเจนสมเหตุสมผล 

- ระบุแหลงท่ีมาของเงิน 
งบประมาณอยางชัดเจน 

- ระบุจํานวนเงินแตมี
รายละเอียดของคาใชจาย
ไมสมบูรณ 

- ระบุแหลงท่ีมาของเงิน 
งบประมาณอยางชัดเจน 

- ระบุจํานวนเงินแตขาด   
รายละเอียดของคาใชจาย 

- ไมระบุแหลงท่ีมาของเงิน
งบประมาณ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ - ระบุผลประโยชนท่ีคาด
วาจะไดรับอยางชัดเจน 

- สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ 

- ระบุผลประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับชัดเจนบางสวน 

- สอดคลองกับวตัถุประสงค
หรือเปาหมายของโครงการ
อยางใดอยางหนึ่ง 

- ระบุผลประโยชนท่ีคาด
วาจะไดรับไมชัดเจน 

- ไมสอดคลองกบั
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ 

9. การประเมินผลและ   
ติดตามผล 

- ระบุผูประเมินวิธีการ
ประเมินระยะเวลาอยาง
ครบถวน เหมาะสม 

- สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ 

- ระบุผูประเมิน วิธีการ
ประเมิน ระยะเวลา
ครบถวน แตไมเหมาะสม
บางสวน 

- สอดคลองกับวตัถุประสงค
หรือเปาหมายอยางใดอยาง
หนึ่ง 

- ระบุผูประเมิน วิธีการ
ประเมิน ระยะเวลา           
ไมครบถวนหรอืไม
เหมาะสม 

- ไมสอดคลองกบั
วัตถุประสงคหรือเปน
เปาหมายของโครงการ 

10. ปญหาและอุปสรรค - ระบุปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได
อยางเหมาะสม 

- เสนอแนวทางแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
และสรางสรรค 

- ระบุปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได
เหมาะสมบางสวน 

- เสนอแนวทางแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม 

- ระบุปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดไม
เหมาะสม 

- เสนอแนวทางแกไข
ปญหาไดไมเหมาะสม 
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ผลการประเมินโครงการ 
ชื่อโครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

 
คําชี้แจง  ครูผูสอนและผูเรียนรวมกนัประเมินรายงาน 
 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

 รายงานการดาํเนินงาน   
1. สวนประกอบทั่วไป   
 1.1  ปก 3  
 1.2  หนาอนุมตัิ 3  
 1.3  บทคัดยอ 3  
 1.4  กิตติกรรมประกาศ 3  
 1.5  สารบัญ 3  
    

2. สวนประกอบเนื้อหา   
 2.1  บทนํา 3  
 2.2  เนื้อเร่ือง   
 -  ขอมูลสมบูรณตรงประเดน็ 3  
 -  ลําดับขอมูล 3  
 -  ความนาเชื่อถือ 3  
 2.3  อภิปรายผล/ขอเสนอแนะ 3  
    

 รวม 30  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 

27

ผลการประเมินโครงการ 
ชื่อโครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

 
คําชี้แจง  ครูผูสอนและผูเรียนรวมกนัประเมินรายงาน 
 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. บุคลิกภาพ   
 1.1  การแตงกาย 3  
 1.2  การใชสายตา 3  
 1.3  การยืน หรือการนั่ง และการเคลื่อนไหว 3  
 1.4  การแสดงออกทางสีหนา 3  
 1.5  ความเชื่อมั่นในตนเอง 3  
    

2. เนื้อเร่ือง   
 2.1  การเกริ่นนํา 3  
 2.2  การจัดลําดับเนื้อหา 9  
 2.3  ความนาเชื่อถือของขอมูล 3  
    

3. การใชภาษา   
 3.1  ออกเสียง ร,ล  ตัวควบกล้ํา  จังหวะการพูด 3  
 3.2  สํานวนภาษา 3  
    

4. กลวิธีในการพดู   
 4.1  น้ําเสียงทีใ่ช 3  
 4.2  การใชส่ือประกอบ 3  
 4.3  การใชวาทศิลป 3  
 4.4  มารยาท 3  
 4.5  ผลสัมฤทธ์ิในการพูด 3  
    

 รวม 45  
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ผลการประเมินโครงการ   
ชื่อโครงการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

 
คําชี้แจง  ครูผูสอนและผูเรียนรวมกนัประเมินรายงาน 
 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. การเลือกใชรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ 3  
    

2. การนําเสนอเนื้อหา   
 2.1  เนื้อหากระชับ  ตรงประเด็น 3  
 2.2  ลําดับขอมูล 3  
 2.3  ความนาเชื่อถือ 3  
    

3. การใชภาษา   
 3.1  ภาษาสรางความสนใจ 3  
 3.2  การสะกดการันต 3  
    

4. กลวิธีในการพดู   
 4.1  มารยาทในการออกแบบชิ้นงาน 3  
 4.2  ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 3  
 4.3  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3  
 4.4  สวนประกอบของรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ 3  
    

 รวม 30  
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
 

รหัส  3401-2110  ชื่อวิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา     5  (20) 
ระดับชั้น  ปวส.  สาขาวิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา       ทฤษฎี – ปฏิบัติ  100  ชั่วโมง 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา 
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
3. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
5. สามารถดําเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ตรงตอเวลา ขยัน อดทน  

และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
2. วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา 
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
4. ลองตัว  และแกไขขอบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑเสื้อผา 
6. กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขาย  และดําเนินธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  เทคนิคการสรางแบบ  การปรับแบบตัด  และ
ตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง  การตกแตงสําเร็จ  และการบรรจุภัณฑ
เสื้อผา  การกําหนดราคาคาบริการและราคาขาย  การดําเนินธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  3401-2110                  ชื่อวิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา                                                        5  (20) 
พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ

ท่ี ชื่อหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม.) 

1. การตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา  (ชุดที่  1)     
 1.1  ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา - 1 - 1 
 1.2  วิเคราะหแบบ  สรางแบบตัดเสื้อผาเพื่อการคา 1 2 - 3 
 1.3  ตัดเย็บเสือ้ผาตามความตองการของลูกคา 1 11 1 13 
 1.4  ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง - 1 - 1 
 1.5  ตกแตงสําเร็จและบรรจภุัณฑเสื้อผา - 1 - 1 
 1.6  กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขายและดําเนิน 

       ธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา 
 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

      

รวม 20 
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หนวยการสอนปฏิบัติ 
รหัส  3401-2110  ชื่อวิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา     5  (20) 
 

หนวยท่ี                 ชื่อหนวย จํานวนคาบ 
1. ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดทํางานสตรี 20 
2. ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดทํางานสตรี     20 
3. ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดกางเกงสตรี 20 
4. ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดติดกนั  20 
5. ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดราตรแีบบไมเปนทางการ 20 
 รวม 100 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
 

จํานวนคาบ หนวย
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1 – 5  ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดทํางานสตรี  (5  ชุด)   100 

 1.1  ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา  5  
 1.2  วิเคราะหแบบ  สรางแบบตัดเสื้อผาเพื่อการคา 5 10  
 1.3  ตัดเย็บเสือ้ผาตามความตองการของลูกคา 5 60  
 1.4  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง  5  
 1.5  ตกแตงสําเร็จ  และบรรจภุัณฑเสื้อผา  5  
 1.6  กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขายและดําเนินธุรกิจเสื้อผา 

       เพื่อการคา 
 
5 

  

     

 รวม 15 85 100 
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัสวิชา  3401-2110  ชื่อวิชา  เสื้อผาสตรีเพื่อการคา   สอนครั้งที่  1 - 4 
หนวยท่ี  1  ชื่อหนวย  การตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา  ชุดที ่ 1 จํานวน  20  ชม. 
 
เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ 

หนวยที่  1  การตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา  ชุดที่  1 
1.1 ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
1.2 วิเคราะหแบบเสื้อ  สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา 
1.3 ตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
1.4 ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
1.5 ตกแตงสําเร็จ  และบรรจุภัณฑเสื้อผา 
1.6 กําหนดราคา  คาบริการ  ราคาขาย  และดําเนินธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา 

 
สาระสําคัญ 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  เทคนิคการสรางแบบ  การปรับแบบตัดและ
ตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา  การลองตัวและแกไขขอบกพรอง  การตกแตงสําเร็จ  การบรรจุภัณฑเสื้อผา  การ
กําหนดราคาคาบริการ  และราคาขาย  การดําเนินธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะ  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และกิจนิสัยอันพึงประสงคในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคัญ
ของวิชาชีพในการประกอบอาชีพตอไป 
 
จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป  :  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจ เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา 
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผา  ตามความตองการของลูกคา 
3. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อ  เพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. สรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
5. สามารถดําเนินธุรกิจ  ตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคาได 
6. มีกิจนิสัยอันพึงประสงคในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคัญของวิชาชีพในการประกอบ

อาชีพ 
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
2. วิเคราะหแบบเสื้อ  เพื่อการสรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา 
3. สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อผา  ตามความตองการของลูกคา 
4. ลองตัว และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จ  และบรรจุภัณฑเสื้อผา 
6. กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขาย  และดําเนินธุรกิจเสื้อผาเพื่อการคา 

 
งานที่ปฏิบัติ  (เนื้อหาสาระ) 
 หนวยที่   1 – 2  ออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บชุดทํางานสตรี  2  ชุด  40  ชม. 
 หนวยที่  3 ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดทํางานสตรี  1  ชุด  20  ชม. 
 หนวยที่  4 ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดติดกนั  1  ชุด  20  ชม. 
 หนวยที่  5 ออกแบบ  สรางแบบ  และตดัเย็บชุดราตรแีบบไมเปนทางการ  1  ชุด  20  ชม. 
 
หนวยท่ี  1  ออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บชุดทํางานสตรี 

คร้ังที่  1  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ  ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
คร้ังที่  2  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ  วิเคราะหแบบ  สรางแบบตัดเสื้อผาเพื่อการคา 
คร้ังที่  3  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ  -  ตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
             -  ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
คร้ังที่  4  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ  -  ตกแตงสําเร็จ  และบรรจุภัณฑเสื้อผา 
             -  กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขายและดําเนินธุรกจิเสื้อผา 

เพื่อการคา 
 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การออกแบบเสื้อชุดทํางานสตรี 
1.1.1  หลักการออกแบบบุคคลรูปรางตาง ๆ 
1.1.2  ออกแบบเสื้อชุดทํางานตามความตองการของลูกคา 

1.2 การสรางแบบตัดเสื้อผา 
1.2.1  วิเคราะหแบบเสื้อ 
1.2.2  สรางแบบ  แยกแบบ  และปรับแบบ 
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1.3 การตัดเย็บเสื้อผาชุดทํางานตามความตองการของลูกคา  ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
1.3.1  เตรียมผากอนตัด 
1.3.2  วางแบบตัด  และตดัผา 
1.3.3  ทําเครื่องหมายบนผา 
1.3.4  เนาลองตัว  และแกไขขอบกพรอง 
1.3.5  เย็บประกอบตัวเสื้อ 

1.4 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภณัฑ 
1.4.1  ตกแตงสําเร็จ 
1.4.2  การบรรจุภณัฑ 
1.4.3  กําหนดราคาคาบริการ 

 
ครุภัณฑ / เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ  

1. โตะตัดผา 
2. จักรเย็บผา 
3. จักรพันริม 
4. เตารีด 
5. ที่รองรีด 
6. หุนสักหลาด 
7. อุปกรณการตัดเย็บ 
8. วัสดุในการตัดเย็บ 

 
กิจกรรมการเรียน 

1. กิจกรรมครู 
1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  ตัวอยาง

โครงการของจริง  แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบหมายงาน  วิธีการวัดและประเมินผล 
1.2 ทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบทายหนวยการเรียน  เร่ืองการตัดเย็บ

เสื้อผาสตรีเพื่อการคา 
1.3 นําเขาสูบทเรียน  โดยครูผูสอนกลาวถึงความสําคัญ  ประโยชน  การรับตัดเย็บเสื้อผา

สตรีเพื่อการคา  แลวใชคําถามใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  เพื่อใหเกิด        
ความสนใจ  กระตุนใหนําไปสูแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 
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1.4 การใหขอมูลหรือการสอบ  ครูผูสอนจัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  (จากหนังสือ
ทายแผนการสอน  หนวยที่  1)  ส่ือโสตทัศน  ตัวอยางชิ้นงานของจริง 

1.5 แจกใบความรู  ใบมอบหมายงาน  ใบปฏิบัติงาน  เร่ืองการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา  
หนวยที่  1  การตัดเย็บชุดทํางานสตรี  ชุดที่  1 

1.6 สังเกต  บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษา  คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและสาธิตใหดู
เมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตัดเย็บชุดทํางานสตรี ชุดที่ 1 ของผูเรียนให          
ถูกตอง รวมทั้งตรวจสอบการตอบคําถามของแตละหัวขอใหไดความตามเกณฑที่กําหนดในใบปฏบิตังิาน  
ใบมอบหมายงาน 

1.8 การประยกุตใช โดยใหผูเรียนดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน 
1.9 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมินชิ้นงาน            

รวมกับเพื่อนผูเรียน  และผูสอนตรวจสอบชิ้นงาน  เพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน  โดยฟง  คิดตาม  และตอบถามเกี่ยวกับความสําคัญ  ประโยชนในการ

รับตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา  และสอบถามในหัวขอที่ไมเขาใจ 
2.3 ทําขอสอบกอนเรียน 
2.4 เขากลุมตามที่ครูจัดแบง  1  รายบุคคล 
2.5 การใหขอมูลหรือสอน  โดยศึกษาคนควาหาขอมูล  จากเอกสาร  ตํารา  หนังสืออางอิง  

(ทายแผนการสอนหนวยที่  1)  ส่ือโสตทัศน  ตัวอยางของจริง 
2.6 เมื่อมีปญหาใหปรึกษาครูผูสอน 
2.7 ศึกษาขอมูลตามขั้นตอนของหนวยการเรียน   แลวศึกษาใบมอบหมายงาน   ใบ

ปฏิบัติงาน  ฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอนของหนวยการเรียน 
2.8 ฝกปฏิบัติงาน  หากมีปญหาใหขอคําแนะนําจากครูผูสอน 
2.9 ตรวจสอบชิ้นงานรวมกับครูผูสอน  เพื่อประเมินแกไขขอบกพรองเมื่อปฏิบัติงาน 
2.10 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
2.11 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลย แลวจัดเก็บคะแนนของแตละคนรวมกับครู สรุป         

เนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนของหนวยการเรียน  โดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู  ใบปฏิบัติงาน หรือ
ชุดการเรียนสื่อโสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบ  ทําการทบทวนบทเรียนใหม  หากมี
ปญหาขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอน  และเพื่อนในกลุม 
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2.12 การประยุกตใชทํางานตามใบทดสอบทายชุดการเรียน  เพื่อนําความรูทักษะที่ฝกมาใช
ในการทํางานตามใบทดสอบ 

2.13 รวมกับครูตรวจสอบประเมินชิ้นงานตามแบบประเมินใหคะแนนทายชุดการเรียน 
2.14 การตรวจสอบผลการเรียนรู  โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  แลวนําไป

ปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบความรู  เร่ืองการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเพื่อการคา 
2. ใบงาน  ใบปฏิบัติงาน  ใบมอบหมายงาน  เร่ืองการตัดเย็บชุดทํางานสตรี  ชุดที่  1 
3. วัสดุ  อุปกรณ  ของจริง ตัวอยางชิ้นงาน 
4. ใบตรวจสอบชิ้นงาน 
5. ตําราเรื่องตัดเย็บชุดทํางานสตรี 

5.1 เจียรพรรณ  โสภโณ.  ชุดตําราเรียนตัดเสื้อสตรีนพเกา.  โรงพิมพชวนพิมพ,  กรุงเทพฯ :  
2526. 

5.2 ทัศนีย  จิยะจันทน.  วิธีสรางกระโปรงและเสื้อมาตรฐานแบบตาง ๆ.  โรงพิมพรุงวัฒนา,  
กรุงเทพฯ  :  2526. 

5.3 รสสุคนธ  พราหมณเสนห.  ตําราตัดเสื้อสตรีฉบับกาวหนา  ฉบับแกไข  ปรับปรุงใหม.  
บริษัทวงศสวางการพิมพ,  กรุงเทพฯ  :  มปพ. 

5.4 พยุง  วงศศศิธร.  ตําราตัดเย็บเสื้อสตรี. บริษัทอมรินทร พร๊ินติ้ง กรุฟ จํากัด, กรุงเทพฯ :  
มปพ. 

6. ชุดการเรียนเรื่องตัดเย็บชุดทํางานสตรี 
7. แผนภาพ  หรือแผนใส  เร่ืองตัดเย็บชุดทํางานสตรี 
8. ตัวอยางชิ้นงานของจริง 

 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  ชุดการเรียน  เร่ืองการตัดเย็บชุดทํางานสตรี 
2. ฝกปฏิบัติงานตัดเย็บชุดทํางานสตรี  (ชุดที่  1) 
3. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองชิ้นงาน  ชุดทํางานสตรี 
4. รายงานเรื่องผลการปฏิบัติชุดทํางานสตรี 
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การประเมินผล 
1. นักศึกษาตอบคําถามทายบทเรียนที่  1  จนกวาจะตอบถูกทั้งหมด 
2. ครูใชขอสอบเติมคําสั้น ๆ ในชองวางเนื้อหาตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ประมาณ  15 – 

20  ขอ  ทดสอบนักศึกษาเมื่อจบหนวยการเรียน 
3. ครูสังเกต  และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานในแตละครั้ง 

3.1 ความตั้งใจเรียน  การปฏิบัติงาน 
3.2 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดวยความปลอดภัย 
3.3 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ - เครื่องจักรอยางถูกวิธี 
3.4 ปฏิบัติตัวในกลุมอยางเหมาะสมทั้งเปนผูนําและผูตามในกลุม 

4. นักศึกษารวมกับครูตรวจชิ้นงานสําเร็จ  และขอบกพรองตาง ๆ จากใบทดสอบทายหนวย 
การเรียน 

5. ตรวจรายงานที่มอบหมาย 
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ภาคผนวก 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการเปนไทยและอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การเขียนโครงการ 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
เขียนโครงการในสาขาวิชาชพีที่
ศึกษา 

1. เขียนองคประกอบของโครงการ
ไดครบถวน 

2. วิเคราะหขอมูลในการเขียน    
องคประกอบของโครงการได
เหมาะสม  ดําเนินงานไดจริง 

3. ใชภาษาถกูตอง  กะทัดรัด  ส่ือ
ความหมายชัดเจน 

4. แสดงใหเห็นถึงความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

หัวขอเร่ือง  การเขียนโครงการ 
รายวิชาที่บูรณาการ   
- ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

(3000-1101)  หรือ   
- การใชภาษาไทยเชงิปฏิบัติการ  

(3000-1102)  หรือ   
- ภาษาไทยเชิงสรางสรรคใน

งานอาชีพ  (3000-1103) 

 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผล 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การนําเสนอผลงานดวยวาจา 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
นําเสนอผลงานดวยวาจา 1. แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ

โอกาส 
2. เรียงลําดับเนื้อหาตรงประเดน็ตามลําดับ

ขั้นตอนชัดเจน  ใชส่ือประกอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ใชภาษาพูดเหมาะสมกับบุคคล  
กาลเทศะ  โอกาส 

4. แสดงกลวิธีในการพูดไดอยางเหมาะสม  
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร 

หัวขอเร่ือง  การนําเสนอผลงาน
ดวยวาจา 

รายวิชาที่บูรณาการ   
- ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

(3000-1101)  หรือ   
- การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ  

(3000-1102)  หรือ   
- ภาษาไทยเชิงสรางสรรคใน

งานอาชีพ  (3000-1103) 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนไทยและอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การเขียนรายงาน 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
การเขียนรายงานการ
ดําเนินงานในสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษา 

1. เขียนสวนประกอบของรายงานได
ครบถวนตามลําดับ 

2. นําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน อยาง
มีเอกภาพ  สัมพันธภาพ  ตรงตาม
วัตถุประสงค  และมีหลักฐานอางอิงที่
เชื่อถือได 

3. ใชภาษาถกูตองกะทัดรัดสื่อความหมาย
ไดชัดเจน 

4. แสดงใหเห็นถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

หัวขอเร่ือง   
- การเขียนรายงานการดําเนนิงาน   
- การเขียนรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

รายวิชาที่บูรณาการ 
- ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

(3000-1101)  หรือ   
- การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ  

(3000-1102)  หรือ   
- ภาษาไทยเชิงสรางสรรคใน

งานอาชีพ  (3000-1103) 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผล 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

ความรูเกี่ยวกับสารพอลิเมอรและเสนใย 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
- สารมอนอเมอรชนิดตาง ๆ ที่

นํามาผลิตเปนสารพอลิเมอร 
- สารพอลิเมอรที่เกี่ยวของใน

การผลิตเสนใยผา 
- วิธีทดสอบเสนใยชนิดตาง ๆ 
- คุณสมบัติเสนใยผาชนิดตาง ๆ 

- บอกสารมอนอเมอรชนิดตาง ๆ ที่
นํามาผลิตเปนสารพอลิเมอรได 

- บอกสารพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ที่ทํา
ใหเกดิเสนใยชนิดตาง ๆ ได 

- สามารถทดสอบเสนใยชนดิตาง ๆ 
ได 

- บอกคุณสมบตัิเสนใยผาชนดิตาง ๆ 
ได 

คุณสมบัติของผาตางชนิดกันที่
จะนํามาตดัเยบ็เปนเสื้อผาสําเร็จ
แบบตาง ๆ 

 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปผลงาน  ผลการ
ดําเนินงานเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การจัดตกแตงรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
- จัดตกแตงรานตัดเย็บ        

เสื้อผาสตรี 
- ออกแบบเสื้อผาสตรีตาม

ความตองการของลูกคา 

- อธิบายองคประกอบศิลป 
- เลือกใชสีในการตกแตงรานตัดเย็บ

เสื้อผา 
- จัดตกแตงหนารานไดสวยงาม  

สะดุดตา  นาสนใจ 
- มีแสงสวางเพยีงพอในการปฏิบัติงาน 
- จัดวางครภุัณฑ  เครื่องมือ เครื่องจักร

ไดเหมาะสมกบัการใชงาน 

หัวขอเร่ือง 
- รูปแบบและสวนประกอบ

ของโครงสรางศิลป 
- องคประกอบศิลป 
- ทฤษฎีสี 
- การออกแบบ 
- การจัดตกแตงรานตัดเย็บ

เสื้อผาสตรี 
รายวิชาที่บูรณาการ   
- หลักศิลป   
- การตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา 

 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การบริการลูกคา 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
การบริการลูกคา 1. อธิบายความสําคัญและประเภท

ของการบริการลูกคา 
2. บริการและตอนรับลูกคาไดใน

สถานการณจริง 

หัวขอเร่ือง 
- ประเภทของการบริการลูกคา 
- ระดับการบริการ 
- ศิลปะการใหบริการ 
- มาตรฐานการบริการ 
รายวิชาที่บูรณาการ 
- การบริการลูกคา 

 
 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนไทยและอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การใหบริการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
1. บอกรูปราง สัดสวน ขนาด 

เสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ เปน
ภาษาอังกฤษ 

2. บริการลูกคาชาวตางชาต ิ
3. จัดแสดงแบบเสื้อแบบตาง ๆ 

1. อานออกเสียงคํา และเขียนบรรยาย
รูปราง ขนาดเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ 
เปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

2. สนทนาโตตอบกับลูกคาชาวตางชาติ
เปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
2.1 กลาวตอนรับ 
2.2 ใหคําแนะนําออกแบบเสื้อแบบ

ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับรูปราง 
และผา 

2.3 บอกราคาคาแรง 
2.4 กําหนดวนัลองเสื้อ และรับเสื้อ 

3. บรรยายแบบเสื้อแบบตาง ๆ เปน
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

หัวขอเร่ือง 
- การใหบริการตัดเย็บเสื้อผา

สตรี 
รายวิชาที่บูรณาการ 
- ทักษาะเพื่อการพัฒนาการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ  2 
 

 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แบบกําหนดหัวขอ  (Theme)  งาน/โครงการ  (Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ชื่อหัวของาน  (Job  Title)  เปดรานตัดเย็บเสื้อผา  ภาคเรียนท่ี  4 
 

คําอธิบายลักษณะงาน  (Job  description) 
จัดดําเนินการเปดรานตัดเย็บเสื้อผาโดยการเริ่มตนเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เลือกสถานที่ตั้งราน

ตัดเย็บเสื้อผา  จัดตกแตงหนาราน  จัดหาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ประมาณราคา  และแหลงเงินทุน  การตอนรับ
ลูกคา  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผาสตรี  การกําหนดราคา  ช้ินงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนไทยและอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย  (Task/Element) 

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในงานอาชีพ 
สมรรถนะ   

Competency 
เกณฑการประเมิน  

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ  

Topic/Subject 
การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธในงาน
อาชีพ 

1. เลือกใชรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ
เหมาะสมกับงานที่นําเสนอ 

2. นําเสนอเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 
กระชับ ชัดเจน 

3. ใชภาษาเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ 
4. ใชกลวิธีนําเสนอเหมาะสม 

หัวขอเร่ือง 
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ในงานอาชีพ 
รายวิชาที่บูรณาการ 
- ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

(3000-1101)  หรือ 
- การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ  

(3000-1102)  หรือ 
- ภาษาไทยเชิงสรางสรรคใน

งานอาชีพ  (3000-1103) 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
 

สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีข้ันสูง 
 

1. งานออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา 
2. งานทําแบบตัดเสื้อผาเพื่อการคา 
3. งานตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา 
4. งานธุรกิจเสื้อผา 

 
 




