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แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียน   หลักสูตร  ปวส.  ประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชา  การบริหารงานคหกรรมศาสตร  สาขางาน ธุรกิจงานประดิษฐ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ  5 นก.    1.หมวดวิชาสามัญ 6 นก.   

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการ 
สื่อสาร ภาษาองักฤษ 1 

2 3 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 2 

2 3 

3000-1503 คณิตศาสตร 3 3 3 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1 
    3000-1404 วิทยาศาสตร 4 3 4 
        
 2. หมวดวิชาชพี   12 นก.    2.หมวดวิชาชีพ   3 นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้น 3 นก.       2.1วิชาชีพพื้นฐาน 3นก.   
3400-1001   หลักศิลป 3 4 3400-1003 การบริหารงานบุคคล   3 3 
        
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 7นก.      2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 4นก.     
3406-2012 ศิลปะงานใบตอง  และ

แกะสลัก 
3 4 3406-2004 พัฒนาการครอบครัวและ

สังคม 
2 2 

3406-2005 ศิลปะการจัดดอกไม 2 3 3406-2011 การจัดการธุรกจิงานดอกไม 2 4 
3406-2003 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 2     
 2.3วิชาชีพสาขางาน 2 นก.    2.3วิชาชีพสาขางาน 2นก.   
3406-2112 เทคนิคงานใบตอง 2 4 3406-2107 การประดิษฐดอกไมตาม

สมัยนิยม 
  

    3406-2113 ศิลปประดิษฐ 2 4 
        
 3. หมวดวิชาเลอืกเสร2ีนก.      3.หมวดวิชาเลือกเสรี นก    
3406-2104 แกะสลักเชิงธุรกิจ 2 4     
        
 4. กิจกรรม             ชม. - 2  4. กิจกรรม             ชม. - 2 
             รวม 20 30              รวม 18 27 
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แผนการเรียน   หลักสูตร  ปวส.  ประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชา  การบริหารงานคหกรรมศาสตร  สาขางาน ธุรกิจงานประดิษฐ 
ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 4 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ  7 นก.    1. หมวดวิชาสามัญ 3 นก.   

3000-1601 หองสมุดกับการเรียนรูสาระ
สนเทศ 

1 1 3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพ 
แวดลอม 

2 2 

3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน  2 2 3000-1222 การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 2 
3000-1290 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 2     
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ 

และสังคม 
3 3     

        
 2. หมวดวิชาชพี    นก.    2.หมวดวิชาชีพ        นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  นก.          2.1วิชาชีพพื้นฐาน  9 นก.   
      3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอา ชีพ  3 4 
    3400-1002 หลักเศรษฐศาสตร 3 3 
    3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบ 

คุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3 3  

 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 นก.      2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6นก.     
3406-2006 การตัดเย็บงานประดิษฐ 3 4 3406-2002 การจัดการธุรกจิคหกรรม 2 2 
3406-2103 เครื่องหอมของชํารวย 3 4      
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.    2.3วิชาชีพสาขางาน  นก.   
3406-2108 เทคนิคการเขียนลวดลาย

ดวยส ี
3 4     

3406-2110 การผลิตของชํารวย 3 4     
3406-2106 เทคนิคการเย็บ ปก ถัก 2 4 3406-6001 โครงการ 4  
        
 3.หมวดวิชาเลือกเสร ี    3.หมวดวิชาเลือกเสร4ีoนก   
    3406-2204 การผูกและจับจีบผา 2 4 
                3406-2301 การเลี้ยงและอบรมเด็ก         2 2 
 4.กิจกรรม             ชม. - 2  4. กิจกรรม             ชม.  2 
             รวม 21 29       รวม 22 24 
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แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง ประเภทวิชา  คหกรรม 
สาขาวิชาการบริหารศาสตร  สาขางาน ธุรกิจงานประดษิฐ 

งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 1 
1  งาน   ดอกไมสด  
3406-2012 ศิลปะงานใบตองและ

แกะสลัก 
1. ออกแบบ เลือกใชวัสดุอุปกรณงานดอกไมสด 

3406-2005 ศิลปะการจัดดอกไม 2. ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ ชนิดตาง ๆ 
3406-2104 แกะสลักเชิงธรุกิจ 3. จัด ประดษิฐ งานดอกไมสด แกะสลัก และ 
3406-2112 เทคนิคงานใบตอง     งานใบตอง 
3400-1001 หลักศิลป 4. คํานวณตนทุน กําหนดราคา การพบลูกคา  

    และจัดจําหนาย 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี 2 
2  งาน   ดอกไมประดิษฐ  
3406-2113 ศิลปะประดิษฐ 1. ออกแบบ  เลือกแบบ  และใชวัสดุอุปกรณ 
3406-2107 การประดิษฐดอกไมตาม 

สมัยนิยม 
2. สรางแบบ  ทําตนแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณ 
   งานดอกไมประดิษฐ 

3406-2011 การจัดการธุรกิจงานดอกไม 3. ประดิษฐ  จดัดอกไม และทําบรรจุภัณฑ 
  4. คํานวณตนทุน กําหนดราคาขาย การพบลูกคา 

    และจัดจําหนาย     
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แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง ประเภทวิชา 

สาขาวิชาการบริหารศาสตร  สาขางาน ธุรกิจงานประดษิฐ 
 

งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 3 
2  งานประดิษฐ  
3406-2006 ตัดเย็บงานประดิษฐ 1. ออกแบบ  เลือกใชวัสดุ อุปกรณ งานประดิษฐ 
3406-2108 เทคนิคการเขียนลวดลายดวย

สี 
2. ทําตนแบบ  พัฒนา  รูปแบบ  สรางแบบ 
   ผลิตชิ้นงาน และทําบรรจุภณัฑ 

3406-2110 
3406-2106 

การผลิตของที่ระลึก 
เทคนิคการเยบ็-ปก-ถัก  

3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาขาย การพบลูกคา 
    และจัดจําหนาย     

3406-2013 เครื่องหอมของชํารวย   
   

งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 4 
4  งานบริการงานคหกรรม  
3406-2204 การผูกและจับจีบผา 1. ออกแบบ  เลือกวัสดุ อุปกรณ การบริการงาน 

    คหกรรม 
3406-2301 การเลี้ยงและอบรมเด็ก 2. ดําเนินการบริการงานคหกรรมประเภทตางๆ 
3406-22202 
3406-6001 

การจัดการธุรกิจคหกรรม  
โครงการ 

3. จัดกระบวนการขาย และบริการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยี ในการบริการงาน 
     คหกรรม    

   5. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพ การบริการงานคหกรรม 
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme) /งานโครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 
ช่ือหัวของาน (Job Title)       ผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง        ภาคเรียนที่  3 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
          กระเปาจากผาพื้นเมือง  เร่ิมตั้งแตเขยีนโครงการและแผนปฏิบัตงิาน ออกแบบ เลือกรายการ  
วัสดุอุปกรณ  ชนิด ขนาด  ลักษณะของกระเปาจากผาพืน้เมือง  เขียนเปนภาษาอังกฤษ กําหนดขั้นตอน 
สรางแบบ  พัฒนาตนแบบ วางแบบ ตดั เย็บ การตกแตง คํานวณตนทนุ และกําหนดราคาจําหนาย 
รายงานผล การดําเนินงาน เปนภาษาไทยและอังกฤษ                              
งานเฉพาะ/งานยอย (Task2Element) 1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment2PrefermentCriteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

1. เขียนโครงการผลิตกระเปา 
จากผาพื้นเมือง 

2. เขียนแผนปฏิบัติงานผลิต 
        กระเปาจากผาพื้นเมือง 

1.1 เขียนโครงการผลิตกระเปา
จากผาพื้นเมืองไดถูกตอง 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคปร ะก อบ
สามารถดําเนินงานไดจริง 
 

- เร่ืองการเขียนโครงการ 
วิชาภาษาไทย 
  -   เร่ืองลําดับขั้นการผลิต     
      กระเปาจากผาพื้นเมือง 

วิชาการตัดเย็บงานประดิษฐ 
วิชาการผลิตของที่ร ะ  ลึ ก 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task2 Element) 2. การออกแบบกระเปาจากผาพืน้เมือง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment2PrefermentCriteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 
2.1ออกแบบกระเปาจากผาพืน้ 
เ มื อง 
 
 
 
 

 

2.1 รูปแบบไดสัดสวนสวยงาม  
และประโยชนใชสอยครบ
องคประกอบตามกําหนด 
 
 
 
 

- เร่ือง หลักการออกแบบ 
วิชาการตัดเย็บงานปร ะด ิษฐ 
วิชาเทคนิคการเขียนลวด 
ลายดวยสี  
วิชาเทคนิค เยบ็-ปก-ถัก 
วิชาการผลิตของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 

6

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment2PrefermentCriteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

2.2เขียนรายการวัสดุอุปกรณ 
ในการออกแบบผลิต 
กระเปาจากผาพื้นเมือง 

2.2 รายการวัสด-ุอุปกรณในการ 
ออกแบบผลิตกระเปาจากผา
พื้นเมืองไดเหมาะสม และ

ครบถวน 

- เร่ืองความรูเกีย่วกับวัสด ุ
เครื่องมือและอุปกรณงาน 

       ประดิษฐ 
       วิชา การตดัเย็บงานประ- 
        ดิษฐ 
       วิชา เทคนิคการเขียนลวด 
        ลายดวยสี 
      วิชา การผลิตของที่ระลึก 
       วชิา เทคนิคการเย็บ-ปก-ถัก 
       วิชา เครื่องหอมของชํารวย 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/ Element) 3 การเลือกวัสดุอุปกรณในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment2PrefermentCriteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 
3.1 เลือกวัสดอุุปกรณที่ใชใน 
      การผลิตกระเปาจากผา
พื้นเมือง  
 
 
 
 
 
3.2 กําหนดชื่อ วัสดุอุปกรณใน 
      การผลิตกระเปาผาพื้นเมอืง  
       เปนภาษาอังกฤษ 

3.1 เลือกวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ 
      ผลิตไดเหมาะสมกับงาน 
 
 
 
 
 
3.2 เขียนรายการวสัดุอุปกรณ 

เปนภาษาอังกฤษถูกตอง 
       และครบถวน 

เร่ือง ความรูเกีย่วกับวัสดุ เครือ่ง 
มือและอุปกรณการตัดเย็บงาน 
ประดิษฐ 
วิชา การผลิตของที่ระลึก 
วิชาเทคนิคการเขียนลวดลาย 
ดวยสี 
วิชา เทคนิคการเย็บ-ปก-ถัก 
เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษที่ใช
ในงานคหกรรม 
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/ Element) 4. การกําหนดขัน้ตอนในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment2PrefermentCriteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

4.1 สรางแบบกระเปาจาก
ผาพื้นเ   มือง    ตามรูปแบบที่
ตองการ 
 
 
 
4.2 การพัฒนาตนแบบใหได 
       ขนาดตามตองการ  
4.3 กําหนดตําแหนงในการวาง 

แบบตัด 
 

4.4 ตัดผาตามตําแหนงที่วาง 
       แบบตัด  
 
 
4.5 กําหนดขั้นตอนการเย็บ 
กระเปาจากผาพื้นเมือง 
 
 
4.6 การเย็บประกอบกระเปา 
       จากผาพื้นเมือง 
 
 

4.1 สรางแบบกระเปาจากผา
พื้นเมือง  ตามรูปแบบที่ตองการ
ไดถูกตอง 
 
 
4.2 พัฒนาตนแบบไดถูกตอง 
 
4.3  วางตําแหนงแบบตัดไดถูก 
                      ตองและครบถวน 
 
4.4 ตัดผาตามตําแหนงทีว่างแบบ 
      ตัดไดถูกตอง 
 
 
4.5 บอกลําดับขั้นตอนการเยบ็ 
กระเปาจากผาพื้นเมืองไดถูกตอง 
 
4.6 เย็บประกอบกระเปาจาก  
       ผาพื้นเมือง ถูกตองตามขั้น 
       ตอน 

- เร่ือง การสรางแบบ  ทํา
ตนแบบ 
วิชาเทคนิคการเยบ็-ปก-ถัก 
วิชาการผลิตของที่ระลึก 
วิชาการตัดเย็บงานประดษิฐ  

- เร่ืองการพัฒนาตนแบบ 
วิชาหารผลิตของที่ระลึก 

- เร่ือง เทคนิคการตัดเย็บและ 
ตกแตงงานประดิษฐ 

       วิชาการตดัเย็บงานป ร ะ ด ิษ ฐ 
- เร่ือง เทคนิคการตัดเย็บงาน 

ประดิษฐ 
      วิชาการตดัเย็บงานปร  ะดิ  ษ  ฐ 
 
- เร่ือง ประดิษฐ เครื่องใช  

เครื่องตกแตง เครื่อง
ประกอบการแตงกาย 
วิชา การตัดเยบ็งานปร  ะ ดิษ ฐ 

- เร่ือง การประดิษฐเครื่องใช 
เครื่องตกแตง 
 เครื่องป ร  ะก อ บ การแตงกาย 
วิชาการตัดเย็บงานปร  ะ ดิษ  ฐ 

 
 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/ Element) 5. การตกแตงกระเปาจากผาพื้นเมือง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment2PrefermentCriteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 
5.1 การตกแตงกระเปาจากผา 

พื้นเมือง 
 
 
 
 

 

5.1ตกแตงกระเปาจากผาพื้นเ มื อ ง 
ไดเหมาะสม  สวยงามและ  
ต  า  มสมัยนิยม 

เร่ือง การเขียนลวดลายดวยสีบ น 
วัสดุตาง ๆ  
วิชา การเขียนลวดลายดวยสี 
เร่ือง ประเภทเครื่องประดับ
ตกแตง 
วิชา การตัดเยบ็งานประดิษฐ 
เร่ือง การปกแบบตาง ๆ 
 วิชาเทคนิคการเยบ็-ปก-ถัก 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/ Element)  6. การคํานวณตนทุนการผลิตและกําหนดราคาจําหนาย 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment2PrefermentCriteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 
6.1 แยกรายการวัสดุ  อุปกรณ  
 
 
6.2  คํานวณคาแรงงาน 
 
 
 
 
6.3 คิดคํานวณตนทุน และ 
      กําหนด ราคาขาย 

6.1 แยกรายการวัสดุ อุปกรณ มี  
      ขนาด  จํานวน   และราคา
ถูกตอง 
6.2 กําหนดคาแรงงานในการผลิต
กระเปาจากผาพื้นเมืองไดถูกตอง  
ครบถวน 
 
 
6.3 คิดคํานวณตนทุน และ
กําหนดราคาขายไดถูกตอง  
 
 
 
 

เร่ืองคิดคํานวณ  ตนทุน  
กําหนดราคาขายและจัดจํา  ห นา  ย 
วิชา การตัดเยบ็งานประดิษฐ 
วิชา เทคนิคการเย็บ-ปก-ถัก 
วิชา เทคนิคการเขียนลวดลาย
ดวยสี 
วิชา การผลิตของที่ระลึก 
-เร่ือง การสรางมนุษยสัมพนัธ 
วิชามนุษยสัมพันธในการทําง า   น 

 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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งานเฉพาะ/งานยอย ((Task/ Element) 7. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment2PrefermentCriteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 
7.1 เขียนรายงานผลการ ดํา  เ นิน- 
      งานโครงการ 
    
 
7.2 เขียนรายงานผลการ 
       ดําเนินงานโครงการเปน 
       ภาษาอังกฤษ 

7.1 รายงานผลการดําเนินโครงก าร 
       ถูกตองครบถวน 
 
 
7.2รายงานผลการดําเนินโครงก าร 
       เปนภาษาอังกฤษถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรื่อง การเขียนรายงานโครงการ 
วิชาภาษาไทย 

- เร่ือง การเขียนรายงาน 
วิชาหองสมุด และสารสนเทศ   
- เรื่อง การเขียนรายงานโครงการ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา  การตัดเย็บงานประดิษฐ เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี    หนวยที…่…. 

การผลิตของที่ระลึก   เทคนคิการเย็บ-ปก-ถัก                    สอนครั้งที่……. 
เครื่องหอมของชํารวย   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          จํานวน     49    ช่ัวโมง 
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1  มนุษยสัมพนัธในการทํางาน  หองสมุดกับสารสนเทศ 

ช่ือหนวย   งานบูรณาการอาชีพงานประดษิฐ 
             
หัวขอเร่ือง 
  หนวยที่  งานผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 

รายการสอน ทฤษฎี (ชม.) ปฏิบัติ (ชม.) 
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ          2          2 
2. การออกแบบกระเปาจากผาพื้นเมือง          2          6 
3. การเลือกวัสดุอุปกรณในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง          1           3 
4. การกําหนดขั้นตอนในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง          2        14 
5. การตกแตงกระเปาจากผาพื้นเมือง          1          7 
6. การคํานวณตนทุน และการกําหนดราคาจําหนาย          1          3 
7. รายงานผลการดําเนินโครงการ          2           3 
                                                  รวม         11         38 
 
สาระสําคัญ 
 การศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพ การจัดทํางานประยกุตในลักษณะโครงการที่ประกอบอาชีพจริงเริ่ม
ตั้งแต  วางแผนดําเนนิงานผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง และสรุปผลการดําเนินงานในลกัษณะของการทํางานตาม
ขั้นตอน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน  ทั้งดานความรู  ทักษะงานอาชพี ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใชประสบการณตรง 
 
จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรู และทกัษะทางดานพืน้ฐานและวิชาชีพมาประยกุตใชในการ
สรางสรรคผลงานผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว ผูเรียนสามารถ 
1. อธิบายหลักการเขียนโครงการ  และแผนการปฏิบัติงาน 
2.  เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. อธิบายหลักการออกแบบกระเปาจากผาพืน้เมือง 
4. ออกแบบกระเปาจากผาพื้นเมือง 
5. เขียนรายการวสัดุอุปกรณในการออกแบบผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
6. เลือกวัสดุอุปกรณในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
7. กําหนดขั้นตอนในการผลิตกระเปาจากผาพืน้เมือง 
8. ตกแตงกระเปาจากผาพื้นเมอืง 
9. คํานวณตนทุนการผลิต และกําหนดราคาจาํหนาย 
10. เขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
11. มีกิจนิสัยทีด่ีในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ 
 
ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ/อุปกรณ 
1. เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
2. วัสดุที่ใชในการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
 
กิจกรรมการเรียน 
1 กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ตัวอยางโครงการของ 
จริง 

1.2 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนที่รวมบูรณาการประชุมชี้แจง  วิธีการเรียนรู  หลักการ แนวทางการคิด
โครงการ   การดําเนินโครงการ  การประเมินผลงาน  แนะนํา และใหตัวอยางโครงการลักษณะตาง ๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอน โดยผูสอนแนะนําใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู  ใบงาน ใบปฏิบัติงาน      
หรือชุดการเรยีน ส่ือโสตทัศน เร่ือง การผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 

1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาศึกษาบทเรียน เพื่อใหความชวยเหลือ  ใหคาํแนะนํา  
เมื่อผูเรียนตองการ 

1.5 การประยกุตใช  โดยมอบหมายใหผูเรียน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่กําหนด 
ตามลําดับขั้นตอนการผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 

1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะดาํเนินงานตามโครงการ คอยชวยเหลือใหคาํแนะนํา เมื่อ 
ผูเรียนตองการ 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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1.7 ตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกนักําหนดหวัขอ ที่จะประเมนิงานโครงการ รวมกับผูเรียน 
ตรวจสอบผลงานการผลิตกระเปาจากผาพืน้เมือง เพื่อประเมินและ แกไขขอบกพรอง 

 
2. กิจกรรมผูเรียน 

2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรยีนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดยรับฟงการชี้แจงวิธีการเรียนรูจากผูสอนหลักการ แนวทางการคิดโครงการ การ

ดําเนินโครงการ การประเมนิผลงาน และศึกษาตวัอยางโครงการลักษณะตาง ๆ 
2.3 ผูเรียนศึกษา คนควา หาขอมลูจากเอกสาร ตํารา หนังสืออางอิง และสื่อตาง ๆ แลวตัดสินใจเลือกการ

ผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง ตามรูปแบบที่สนใจ 
2.4 การใหขอมูล โดยศึกษาจากใบความรู ใบงาน ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการเรียน ส่ือโสตทัศน  

เร่ืองการผลิตกระเปาจากผาพืน้เมือง หากมปีญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อน 
2.5 การประยกุตใช โดยศึกษาใบมอบงานดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่กําหนดตาม 

ลําดับขั้นตอน  เร่ือง การผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง   หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจาก
ผูสอนและเพือ่น 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดําเนนิงานรวมกับผูสอนกําหนดหัวขอที่จะ     
ประเมินงานโครงการ ตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง หากมีปญหาขอขัดของ
ใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อน 
 

สื่อการเรียน 
1. ตํารา เร่ืองการผลิตกระเปาแบบตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารงานประดิษฐกระเปาแบบตาง ๆ 
3. คูมือการจัดทําโครงการชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย 
4. คูมือศัพทการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
5. ตัวอยางกระเปาจากผาพื้นเมอืงแบบตาง ๆ 
6. วัสดุ  อุปกรณ และเครื่องมือในการประดิษฐกระเปาจากผาพื้นเมือง 
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งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษา คนควา เอกสาร ตํารา ใบความรู ใบงาน ใบมอบหมายงาน เร่ือง 

1.1 ตําราเรื่อง การผลิตกระเปาแบบตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.2 เอกสารงานประดิษฐกระเปาแบบตาง ๆ 
1.3 คูมือการจัดทําโครงการชนิดตาง ๆ 
1.4 คูมือศัพทและเขียนรายงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. จัดทําโครงการและแผนการปฏิบัติงานผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 
3. จัดดาํเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน 
4. รายงานและนาํเสนอโครงการ และประเมินโครงการ รวมกับผูสอนและเพื่อน 

 
การประเมินผล 

1. ตรวจแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน รวมกับผูเรียน 
2. ผูสอนสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการปฏิบัติงานของผูเรียน 
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจผลงานสําเร็จ 
4. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจประเมินโครงการ 
 

เอกสารอางอิง (References) 
1. ประไพ  นวลแสง  และ อัมพิกา  นพสวุรรณ. เทคนิคการเย็บ. กรุงเทพมหานคร : 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, ม.ฝ.ฝ. 
2. อาชีวศึกษา , กรม.  เทคนิคการทําเสื้อ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว, 

             2527. 
3. อาชีวศึกษา , กรม.   คูมือการเรียนการสอน สคผ.1111  ศิลปะการตกแตงเสื้อผา.  
                     ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2527.  
                      กรุงเทพมหานคร : วิชาการกรุงเทพ , 2527 
4.     ศิริลักษณ   อภิชาต.  ชุดการสอน  รหัส  ชคท. 3003  วิชาการประดษิฐตุกตา. “แนวโนม 
                      การตลาดในการผลิตตุกตา  เร่ือง  3.3  การกําหนดราคาขาย”  วิทยาลัยอาชีศึกษา-    
          สิงหบุรี , กรมอาชีวศึกษา , 2539                
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เกณฑการประเมินผลโครงการ 
1.  ขั้นวางแผนงาน      (15  คะแนน) 

 1.1  ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ  5   คะแนน 
 1.2  ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ  10 คะแนน 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  (20  คะแนน) 
2.1  จัดเตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณถูกตองเหมาะสม และเพียงพอ 5  คะแนน 
2.2  การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม   5  คะแนน 
2.3  การปฏิบัติงานตามลําดบัขั้นตอนที่กําหนด    5  คะแนน 
2.4  การตรวจ ประเมนิ และปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน  5  คะแนน 
 

4. การประเมินผลผลิต  (40  คะแนน)  
3.1  รูปรางลักษณะหรือองคประกอบ     10 คะแนน 
4.2 คุณภาพ        10 คะแนน  
4.3 ปริมาณงาน       10 คะแนน 
4.4 ประโยชนใชสอย      10 คะแนน 

5. การนําเสนอโครงการ  (25  คะแนน) 
4.1  เอกสารประกอบโครงการ     10 คะแนน 
4.2  วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน    15 คะแนน 
 

รวม    100   คะแนน       
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แบบประเมินโครงการ 
ช่ือโครงการ……………………………………. 

ช่ือนักศึกษา 
คําชี้แจง  ครู  เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโครงการ 

คะแนน หมายเหต ุลําดับที่ รายการประเมนิ 
เต็ม ได  

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 

ขั้นการวางแผน  (15) 
1.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 
1.2 ความสมบูรณของแผนหรือโครงการ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    (20) 
2.1 จัดเตรียม  วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม และ 
     เพียงพอ  
2.2 การใช  วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม 
2.3 การปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด 
2.4 การตรวจประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
 
ขั้นประเมินชิน้งาน          (40) 
3.1  รูปแบบถูกตอง 
3.2  ขนาดถูกตอง 
3.3  ความประณีต 
3.4  ประโยชนใชสอย 
 
การนําเสนอผลงาน        (25) 
4.1 เอกสารประกอบผลงาน 
4.2 วิธีการ   ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 
 

 
5 
10 
 
 
 
5 
5 
5 
5 
 
 
10 
10 
10 
10 
 
 
10 
15 

  

       
      

ลงชื่อ...................................................... ผูประเมิน 
              (                                                   ) 
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เกณฑการประเมิน 
 

1. ขั้นการวางแผน (Planing) 
1.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค และวิชาชีพ 

5  คะแนน   แผนงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพทกุขอ 
3  คะแนน   แผนงานสวนใหญมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 
1  คะแนน  แผนงานสวนใหญไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชพี 

1.2  ความสมบูรณของแผนหรือโครงการ 
       10 คะแนน หัวขอโครงการและรายละเอยีดครบถวนสมบูรณ 
       8   คะแนน   หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอยีดไมสมบูรณ 2  แหง 
       6   คะแนน   หัวขอโครงการครบถวนแตรายละเอยีดไมสมบูรณ  4 แหง 
       4   คะแนน   หัวขอโครงการไมครบ ขาด 1 หัวขอ และรายละเอยีดไมสมบูรณ 4 แหง 
       2   คะแนน   หัวขอโครงการไมครบ ขาดมากกวา 1 หัวขอ และรายละเอียดไมสมบูรณ 
                            มากกวา  4  แหง 
 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Process) 
2.1 จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ถูกตอง เหมาะสมและเพยีงพอ 

5   คะแนน   เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ถูกตอง เหมาะสม และครบถวน 
4   คะแนน   เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ถูกตอง เหมาะสม อุปกรณขาด 1 อยาง 
3   คะแนน    เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ถูกตอง เหมาะสม อุปกรณขาด 2 อยาง            2   
คะแนน  เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ถูกตอง เหมาะสม อุปกรณขาด 3 อยาง 

       1   คะแนน    เตรียมเครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ ถูกตอง เหมาะสม อุปกรณขาด 4 อยางขึ้นไป 
2.2  การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ ถูกตองเหมาะสม 
       5.  คะแนน    ใชเครื่องมือ อุปกรณ วสัดุไดถูกตองทุกรายการ 
       4   คะแนน    ใชเครื่องมือ อุปกรณ  วสัดุไมถูกตอง 1 รายการ 
       3   คะแนน    ใชเครื่องมือ อุปกรณ  วสัดุไมถูกตอง 2รายการ 
       2   คะแนน    ใชเครื่องมือ อุปกรณ  วสัดุไมถูกตอง 3 รายการ 
       1   คะแนน    ใชเครื่องมือ อุปกรณ  วสัดุไมถูกตอง 4 รายการ ขึ้นไป 
2.3   การปฏิบัติงานตามลําดบัขั้นตอนที่กําหนด 
        5  คะแนน     ปฏิบตัิงานไดถูกตองทกุขั้นตอน 
        4  คะแนน     ปฏิบัติงานไมถูกตอง  1  ขั้นตอน 
        3  คะแนน      ปฏิบัติงานไมถูกตอง  2  ขั้นตอน 
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        2  คะแนน      ปฏิบัติงานไมถูกตองมากกวา 2 ขั้นตอน 
2.4   การตรวจประเมินและการปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
        5  คะแนน       มีการตรวจประเมินผลงานและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
        3   คะแนน      มีการตรวจประเมินผลงานและปรับปรุงผลงานสวนใหญ 
        1   คะแนน      มีการตรวจประเมินผลงานและปรับปรุงผลงานเปนบางสวน  
 

3. การประเมินชิน้งาน 
3.1 รูปแบบถูกตอง 

10  คะแนน      รูปรางถูกตองครบถวน 
  8  คะแนน      รูปรางถูกตอง มีขอบกพรอง 1 แหง 
  6  คะแนน      รูปรางถูกตอง มีขอบกพรอง 2 แหง   

                4  คะแนน      รูปรางถูกตอง มีขอบกพรอง 3 แหง  
                2  คะแนน     รูปรางถูกตอง มีขอบกพรองมากกวา 3 แหง 
        3.2  ขนาด 
               10 คะแนน     ขนาดถูกตองทุกตําแหนง 
                 8  คะแนน    ขนาดไมถูกตอง 1-2 ตําแหนง 
                 5  คะแนน     ขนาดไมถูกตอง 3-4 ตําแหนง 
                 2  คะแนน     ขนาดไมถูกตองมากกวา 4 ตําแหนง 
        3.3   ความประณีต 
                10  คะแนน    ผลงานเรียบรอยไมมีขอบกพรอง 
                  8  คะแนน    ผลงานมีขอบกพรอง 1 แหง 
                  5  คะแนน    ผลงานมีขอบกพรอง 2 แหง      

           2  คะแนน    ผลงานมีขอบกพรอง 3  แหง 
  3.4    ประโยชนใชสอย 
           10 คะแนน   ผลงานมีประโยชนใชสอยมาก 
             8 คะแนน   ผลงานมีประโยชนปานกลาง 
             5 คะแนน   ผลงานมีประโยชนนอย 
 

4. การนําเสนอผลงาน 
4.1   เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน 

  10  คะแนน    นําเสนอผลงานมีเอกสารประกอบครบถวน 
 8  คะแนน    นําเสนอผลงานมีเอกสารประกอบบางสวน  
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 5  คะแนน    นําเสนอผลงานไมมีเอกสารประกอบ 
 

 
4.2 วิธีการ  ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 

15 คะแนน   นําเสนอผลงานครบถวน ทุกขัน้ตอน  
12 คะแนน   นําเสนอผลงาน ขาด  1  ขั้นตอน 
10 คะแนน   นําเสนอผลงาน ขาด  2  ขั้นตอน 
  8   คะแนน   นําเสนอผลงาน ขาดมากกวา 2  ขั้นตอน 
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แผนการเรียนรูรายวิชา 
รหัสวิชา  3406 – 2006          ช่ือวิชา  การตดัเย็บงานประดิษฐ   3  (4) 

ระดับชั้น  ปวส.  สาขาวิชา  การบริหารงานคหกรรม    ทฤษฎี-ปฏิบัติ  80  ช่ัวโมง 
            
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการตัดเย็บงานประดิษฐ  การออกแบบ และการเลือกวัสดุ  
    อุปกรณในการตัดเย็บงานประดิษฐ 
2. มีทักษะในการตัดเย็บงานประดิษฐ     
3. มีทักษะ  ออกแบบทําบรรจุภัณฑไดเหมาะสมกับงานประดิษฐ  คํานวณตนทุน กาํหนด 
   ราคาขาย และจัดจําหนาย 

5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบยีบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ การตัดเย็บงานประดิษฐ และการทํา               
บรรจุภัณฑ 

2.ออกแบบ  ทาํตนแบบ ตัดเย็บงานประดษิฐ และทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคา และจดัจําหนาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  และปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  สี  คุณสมบัติของวัสดตุาง ๆ การออกแบบ  เทคนคิวิธีการตัดเยบ็
งานประดิษฐ   ประดิษฐเครื่องใช   เครื่องประดับตกแตง    ประดิษฐช้ินงานจากวัสดุเหลือใช     การบรรจุ
ภัณฑ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคา และจดัจําหนาย 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
รหัส 3406-2006              ช่ือวิชา   การตัดเย็บงานประดษิฐ                               4 (20) 

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง ลําดับ 
  ที่ 

ช่ือหนวย 
พุทธพิสัย ทักษะ จิตพิสัย รวม (ชม) 

1.  ความรูเกี่ยวกบัเรื่องวัสดุเครื่องมือ และ
อุปกรณในงานประดิษฐ 

        8 

2. หลักการออกแบบ         4 
3.   เทคนิคดารตัดเย็บและตกแตงงาน 

ประดิษฐ 
        12 

4. ประดิษฐเครื่องใช เครื่องประดับ 
ตกแตง เครื่องประกอบการแตงกาย 

        20 

5. ประดิษฐช้ินงานจากวัสดุเหลือใช         8 
6 การบรรจุภัณฑ         12 
7. การกําหนดราคาขายและการจัด 

จําหนาย 
         

4 
8. งานบูรณา   การการตัดเย็บงาน 

ประดิษฐ 
         

8 
9 การประเมินผลการเรียน         4 
                                                  รวม 80 
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หนวยการสอนปฏิบัติ 
 

รหัส 3406 – 2006   ชื่อวิชา  การตัดเย็บงานประดิษฐ        4  (20) 
             
 
หนวยท่ี   ชื่อหนวย     จํานวนคาบ 
1  ความรูเกี่ยวกับเรื่องวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ   8 
2  หลักการออกแบบ       4 
3  เทคนิคการตัดเย็บและตกแตงงานประดิษฐ    12 
4  ประดิษฐเครื่องใช   เครื่องประดับตกแตง  
  เครื่องประกอบการแตงกาย      20 
5  ประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช     8 
6  การบรรจุภัณฑ        12 
7  กําหนดราคาขาย และการจัดจําหนาย     4 
8  งานบูรณาการ  การตัดเย็บงานประดิษฐ    8 
9  สรุปประเมินผลการเรียน      4 
   รวม        80 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย 

ท่ี 
ชื่อหนวย / หัวขอการสอน 

ทฤษฏี ปฏิบตั ิ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

ความรูเกี่ยวกบัเรื่องวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 
งานประดิษฐ 

1.1 การเลือกชนิดสี คุณสมบัติของวัสด ุ
ตกแตงที่ใชในงานประดิษฐ  

1.2 คุณสมบัติ  การใช การบํารุงรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณงานประดิษฐ 

1.3 ออกแบบตัดเยบ็และตกแตงชิ้นงานที่ใช 
ในการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 

 
หลักการออกแบบ 

2.1 การออกแบบ 
2.1.1 ประเภทของการออกแบบ  
2.12 องคประกอบของการออกแบบ 
2.13 ออกแบบหมอนอิงรูปแบบตางๆ 

เทคนิคการตัดเย็บและตกแตงงานประดิษฐ 
3.1 เทคนิคการตัด-ตอผาเฉลียง  การกุนและไส

ไก 
3.2 เทคนิคการจับจีบและทําระบาย 
3.3 เทคนิคการตีเกล็ด 

 
ประดิษฐเครื่องใช      เครื่องประดับตกแตง 
เครื่องประกอบการแตงกาย 

4.1  การตัดเยบ็งานประดิษฐประเภทเครื่องใช 
4.2  การตัดเยบ็งานประดิษฐประเภทเครื่อง       

ประดับตกแตงเครื่องประกอบการแตง
กาย 

4.3 การออกแบบ การสรางแบบ การวางแบบ
ตัด 

4.4 การตัดเย็บตามขั้นตอน 

 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
8 
 
3 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

20 
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จํานวนคาบ หนวย 

ท่ี 
ชื่อหนวย / หัวขอการสอน 

ทฤษฏี ปฏิบตั ิ รวม 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
9 

ประดิษฐช้ินงานจากวัสดุเหลือใช 
5.1 ประดิษฐกรอบรูป 

5.1.1การเตรียม วัสดุ เครื่องมือและ 
   อุปกรณ 

5.1.2 การออกแบบกรอบรูป 
5.1.3 การประดิษฐกรอบรูป 
 

การบรรจุภัณฑ 
6.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ 
6.2 ออกแบบบรรจุภณัฑ   
6.3 ประดิษฐบรรจุภณัฑ          

 
การกําหนดราคาขาย และการจัดจําหนาย 

7.1 การกําหนดราคาขาย    
7.2 การจัดจําหนาย 
7.3 การคิดคํานวณตนทุนและกาํหนด 
       ราคาขาย 

 
งานบูรณาการ  การตัดเย็บงานประดิษฐ    
 
สรุปประเมินผลการเรียน        

 
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 
4 
 
 
 
3 
6 
 
 
 
 
 
2 
 
8 
 
3 

8 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

                              รวม    20    60    80 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูของแตละรายวชิา 
รหัส  3406-2006  ชื่อวิชา  การตัดเย็บงานประดิษฐ  3 (4)  สอนครั้งท่ี  1-2 

หนวยท่ี  1   ชือ่หนวย   ความรูเก่ียวกับเรื่องวัสดุ เคร่ืองมอืและอุปกรณงานประดิษฐ 
จํานวน  8  ชม. 

 
เร่ือง /งานทีป่ฏิบัต ิ
หนวยท่ี 1   ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี ้
1. การเลือกวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณงานประดิษฐ 

1.1 การเลือกชนิด สี คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานประดิษฐ ประเภทผาและวัสดุตกแตง 
1.2 คุณสมบัติ  การใช  การบํารุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณงานประดิษฐ 
1.3 ออกแบบ  ตัดเย็บ และตกแตงชิ้นงานในการเก็บรักษาเครือ่งมืออุปกรณ 

 
สาระสําคัญ 
 การเลือกวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณงานประดิษฐนั้น เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงผูตัดเย็บงานประดิษฐ ตองมี
ความรู ความเขาใจถึง ชนิด สี  คุณสมบัติ และการบํารุงรักษา โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภทของงานที่
ประดิษฐ จะชวยใหงานที่ประดิษฐนั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคทัว่ไป 

1. เพื่อใหเขาใจวิธีการเลือกวสัดุ  เครื่องมือ และอุปกรณการตัดเย็บงานประดิษฐ 
 2. เพื่อใหเขาใจถึงคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณงานประดษิฐ 
  3. เพื่อใหอธิบาย วิธีการการใช และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณงานประดิษฐ 

       4. เพื่อใหออกแบบชิ้นงานในการเก็บรักษาเครื่องมือ และอุปกรณงานประดิษฐ 
        5. เพื่อใหตัดเย็บและตกแตงชิ้นงานในการเก็บรักษาเครื่องมอืและอุปกรณ 
              6. เพือ่ใหมีกจินิสัยที่ดีในการปฏบิัติงาน  
 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 

1. อธิบายวิธีการเลือกวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณการตดัเย็บงานประดิษฐได 
              2. บอกคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณการตัดเย็บงานประดิษฐ 
              3  อธิบายวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณในการตัดเย็บงานประดิษฐได 

     และปลอดภัย 
           4. ออกแบบชิ้นงานในการรักษาเครื่องมือและอุปกรณได 
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        5.  เลือกวสัดุ เครื่องมือและอุปกรณงานประดิษฐไดเหมาะสมและปลอดภัย 
     6. ตัดเย็บและตกแตงชิ้นงานในการรกัษาเครื่องมือและอุปกรณได 
           7. เขียนลําดับขั้นตอนในการตัดเย็บและตกแตงชิน้งานได 
           8. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

งานทีป่ฏิบตัิ (เนื้อหาสาระ) 
  หนวยท่ี 1  ความรูเกี่ยวกับเรือ่งวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณงานประดิษฐ 
 
คร้ังท่ี 1  เรียนรูการเลือกชนดิ สี คุณสมบัติของวัสดุ    1     ช่ัวโมง 
        ที่ใชในการประดิษฐงานประเภทผา และวัสดุตกแตง 
คร้ังท่ี 2  เรียนรูคุณสมบัติ  การใช  การบํารุงรักษา   1    ช่ัวโมง 
              เครื่องมือและอุปกรณงานประดษิฐ 
คร้ังท่ี 3  เรียนรูการออกแบบตัดเย็บ และตกแตงชิ้นงาน   6   ช่ัวโมง 
              ในการเก็บรักษาเครือ่งมือและอุปกรณ      
มีรายละเอียดดังนี ้

1. การเลือกชนิด  สี  คุณสมบัตขิองวัสดุทีใ่ชในการเย็บงานประดิษฐ ประเภทผา และ 
                 วัสดุตกแตง 

1.1 ประเภทผา  ไดแก 
1.1.1 ผาขนหนู 
1.1.2 ผายืด       

                  1.1.3 ผาฝายสี และผาฝายพิมพดอก 
1.1.4 ผาสักหลาด 
1.1.5 ผากํามะหยี ่
1.1.6 ผาไหม  
1.1.7 ผาตวน 
1.1.8 ผาลูกไม 

1.2 ประเภทวัสดุตกแตง  ไดแก 
1.2.1 ริบบิ้น  ลูกไม 
1.2.2 เทป แถบตกแตง เชือก 
1.2.3 เสื่อม ลูกปด และมกุ 
1.2.4  กระดุม 
1.2.5 การปก 
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2. คุณสมบัติ การใช  การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการตัดเย็บงานประดิษฐ 
  2.1 กรรไกร 
         2.1.1  กรรไกรตัดผา  

2.1.2 กรรไกรปลายงอน 
2.1.3 กรรไกรตัดกระดาษ 
2.1.4  กรรไกรซิกแซ็ก 

   2.2  สายวัด 
          2.3  ไมบรรทัด 

   2.4  ดินสอดํา 
2.5  ลูกกลิ้ง      

2.5.1 ลูกกลิ้งชนิดมีฟนแหลม  
2.5.2 ลูกกลิ้งชนิดมีฟนถ่ี 
2.5.3 ลูกกลิ้งชนิดวงลอเรียบไมมีหยกั 

2.6 กระดาษกดรอย 
2.7 เข็มจักร 
2.8 เข็มเย็บผา 
2.9  ดายเย็บผา 
2.10 เข็มหมุด 

  2.11 หมอนเขม็ 
2.12 ชอลก 
2.13 ที่เลาะผา 
2.14 เครื่องมือเบ็ดเตล็ด 

2.14.1   ลวดกลับตะเข็บ 
2.14.2 เข็มปลายกลม ใชรอยอิลาสติกและริ้บบิ้น 
2.14.3 ที่รอยดาย 
2.14.4 ปลอกนิ้ว 
2.14.5 ปากคีบ 
2.14.6 เหล็กแหลม (สําหรับนํามาเจาะในการเย็บผาหนา) 
2.14.7 เตารีด 
2.14.8 ที่รองรีด 

2.15 จักรเย็บผา 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 

27

 
 

3. ออกแบบตดัเย็บ และตกแตงชิ้นงานสําหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ 
3.1 การออกแบบชิ้นงาน สําหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ 
3.2 ลําดับขั้นการตัดเย็บชิ้นงาน สําหรับเกบ็เครื่องมือและอุปกรณ 
 

ครุภัณฑ / เคร่ืองมือ / วัสด-ุอุปกรณ 
1. อุปกรณ เครื่องมือการตัดเย็บ 
2.จักรเย็บผา 
3. ผา 
4.วัสดุตกแตง 
 

กิจกรรมการเรียน 
1.  กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือการเรียน ส่ือโสตทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ ตัวอยาง  
ของจริง แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีวดัและประเมินผล 

1.2 ทดสอบกอนเรียน โดยใชใบทดสอบกอน-หลัง หนวยการเรียน เร่ือง  ความรู 
เกี่ยวกับเรื่องวสัดุ เครื่องมือ และอุปกรณงานประดิษฐ แลวใหผูเรียนตรวจสอบ 
คําตอบตามใบเฉลย 

1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญ ประโยชนของความรูเกี่ยวกับ 
เร่ืองวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณงานประดิษฐ แลวใชคาํถามใหผูเรียนแสดง 
ความคิดเหน็ เพื่อใหเกิดความสนใจในบทเรียน 

1.4 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง (ดูจาก 
รายช่ือเอกสารทายแผนการสอนหนวยที่ 1) ส่ือโสตทัศน  ตัวอยางชิน้งานของจริง 

1.5  แจกใบความรู  ใบงาน  ใบมอบงาน  เร่ืองความรูเกี่ยวกับ เร่ืองวัสดุ เครื่องมือ และ 
อุปกรณงานประดิษฐ ใหผูเรียนศึกษาควบคูกับเอกสาร หนังสืออางอิงที่เตรียมไว 

1.6  มอบหมายใหผูเรียนปฏบิัติงานตามขั้นตอน 
  1.7  สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดาํเนินงานตามโครงการ คอยชวยเหลือให 
         คําแนะนําและสาธิต เพื่อผูเรียนตองการ  
                     1.8  การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอ ที่จะประเมินชิ้นงาน 
                      รวมกับเพื่อนผูเรียน และผูสอนตรวจสอบชิน้งาน   เพื่อประเมิน    และ แกไข 
                                 ขอบกพรอง 
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2.กิจกรรมผูเรียน 

   2.1  ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบตามใบเฉลย และให   
         คะแนน 

2.2  ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบ ตามใบเฉลยและให 
        คะแนน 
 2.3  นําเขาสูบทเรียน โดย   ฟง   คิดตามแลวตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญ และ 
                 ประโยชนของความรูเกี่ยวกับ วสัดุ เครื่องมือ และอุปกรณงานประดิษฐ และ 

         สอบถามผูสอนถึงสิ่งที่ยังไมเขาใจ 
2.4  ผูเรียนศึกษา  คนควา หาขอมูล จากเอกสาร  ตํารา และสื่อการเรียนตาง ๆ 
2.5 ปฏิบัติงานตามขั้นตอน  เมือ่มีปญหาใหขอคําแนะนําจากผูสอน 
2.6 ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจสอบชิ้นงาน เพือ่ประเมิน และแกไขขอบกพรอง  

เมื่อฝกปฏิบัติงานเสร็จ 
2.7  ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรยีน 
2.8  ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลยแลวจัดเก็บคะแนนของแตละคนรวม 

กับผูสอน สรุปเนื้อหาตามจดุประสงคการเรียน โดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู  
ใบงาน  ใบปฏบิัติงาน และใบมอบงาน  ส่ือโสตทัศน หากมีปญหา ขอขัดของ 
ใหขอคําแนะนําจากผูสอน และเพื่อน  

2.9 การตรวจสอบผลการเรียนรู  โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
แลวนําไปปรบัปรุงการเรียนในหนวยตอไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1.ใบความรูเร่ือง การเลือกวสัดุ เครื่องมือ และอุปกรณการตัดเย็บงานประดิษฐ 

             2.ใบงาน เร่ือง การประดิษฐช้ินงานสําหรับเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ การตัดเย็บ 
                งานประดิษฐ 

3.ใบมอบงาน เร่ืองการประดษิฐช้ินงานในการเก็บรักษาวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 
4. แบบทดสอบ และใบเฉลยแบบทดสอบ 

 5. ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. รูปภาพ วัสดุ เครื่องมอื และอุปกรณที่ใชในการตัดเยบ็งานประดิษฐ 

              7. ตัวอยางชิ้นงานของจริง 
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 8. ตําราเกี่ยวกบัเรื่อง วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณการตัดเย็บงานประดษิฐ 
  8.1  ประไพ   นวลแสง   และอัมพิกา    นพสุวรรณ    เทคนิคการตัดเยบ็.   
    กรุงเทพมหานคร :  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา, 
    ม.ป.ป.  

8.2 สุมาลา  แกวขาํ .  เอกสารประกอบการสอนวิชา การตัดเย็บงานประดษิฐ.  
2543 

8.3 อาชีวศึกษา,  กรม.  เทคนิคการทําเสื้อ.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคุรุสภา   
                            ลาดพราว , 2527. 

 
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม 

1. ศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนตาง ๆ 
        2. ฝกปฏิบัติการประดษิฐช้ินงานสําหรับเก็บรักษา วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ ตามคําแนะนํา 
            จากใบงาน ใบปฏิบัตงิาน และใบมอบงาน 
        3.  ตรวจสอบชิ้นงาน และแกไขความบกพรอง ตามคําแนะนําจากใบงาน 
        4.  เขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประดิษฐช้ินงาน สําหรับเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมือ 
             และอปุกรณ 
 
การประเมินผล 

1. ผูเรียนประเมินผลจากแบบทดสอบกอนเรียน 
             2. ผูเรียนทําแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมประเมนิ  10 – 15 ขอ  

3. ผูสอนสังเกต และบันทกึพฤติกรรม การปฏิบัติงานของผูเรียน 
3.1 การเตรียมวัสดุ  เครื่องมือ และอุปกรณในการทํางาน 
 ั3.2 ทักษะในการปฏิบัติงาน   

                          3.3 การปฏิบัตงิานตามลําดบัขั้นตอน 
4. ผูเรียน และผูสอนรวมกันตรวจชิ้นงานสําเร็จ 

        5.ผูสอนตรวจรายงานทีม่อบหมาย 
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ผังการบูรณาการโครงการผลติกระเปาจากผาพื้นเมือง 
ชื่องาน  ผลิตกระเปาจากผาพื้นเมือง 

 
 

      
 
 
 

 
ผลิตกระเปา 

       จากผา พื้นเมอืง  

วิชา การตัดเยบ็งานประดิษฐ 
เย็บกระเปาจากผาพื้นเมอืง ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ 

และสังคม 3 
เขียนโครงการ 

 

วิชาศัพทเทคนคิ
ภาษาอังกฤษ 

เขียนรายการวัสดุตัด
เย็บ เปนภาษาอังกฤษ 

วิชา หลักศิลป 
 การออกแบบ 

วิชา คณิตศาสตร 3 
การคิดคํานวณตนทุน 

      และกําหนดราคาขาย 

วิชาการผลิตของที่ระลึก 
ตัดเยบ็กระเปาสําหรับเปน 

     ของที่ระลึก 

วิชาเทคนิคการเย็บ-ปก-ถัก 
ตกแตงกระเปาจากผาพืน้เมือง 

วิชาเครื่องหอม – ของชํารวย 
ตัดเยบ็กระเปาเปนของชํารวย 

วิชาประดษิฐบรรจุภัณฑจาก
กระดาษ 

 การทําบรรจุภัณฑ 

จัดจําหนาย 
กระเปาจากผา 
พื้นเมือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย 
 

นายวริัช  คณุวุฒิวานิช  (virach@bpcd.net) 
 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

1  มิถุนายน  2549 




