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ชื ่อวื ชา  เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืืืืืืรหสัวื ชาืื2401–2006 ื  ืืทฤษฎื  1  ืืปฏื บัต  6  ืืืหนวยกื ต  3 

√ืืประกาศน ยบัตรวื ชาชื พืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื      หลืักสื ตรประกาศน ยบัตรวื ชาชื พชืั้นสื ง 
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หลุักสุูตรรายวุิชา 
 

ชื ่อวื ชาืเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืืืืืืืืื      ืทฤษฎ ื1  ืืืืืืืื      ปฏื บัต  6               หนวยกื ต 3   

ืืืื√ืืืืหลืักสื ตรประกาศน ยบัตรวื ชาชื พืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืหลืักสื ตรประกาศน ยบัตรวื ชาชื พชืั้นสื ง 

สาขาวื ชา แฟชั่นและส ่งทอืืืืืืืสาขางานืเส ้อผ้าแฟชั่น 
จุดประสงครายวุิชา 
ุุุุุุุุ1. ร ้และเข้าใจชน ดืลักษณะเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นชน ดต่างๆืเคร ่องม อและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ 
ืืืืืืืื2. เข้าใจว ธ การเล อกผ้าืคํานวณผ้าืท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 
ืืืืืืืื3. เข้าใจว ธ การืขั้นตอนการสร้างแบบืและตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆื 
ืืืืืืืื4. ม ทักษะืประสบการณ์ืกระบวนการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆ 
ืืืืืืืื5.ืม ทักษะในการทํางานร่วมกับผ ้อ ่นืสามารถตัดส นใจและแก้ไขปัญหาในการทํางาน 
ืืืืืืืื6. ม ทักษะในการแสวงหาความร ้ืม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ืสามารถพัฒนางานให้ม คุณภาพมากย ่งขึ้น 
ืืืืืืืื7. ม ก จน สัยในการทํางานืปฏ บัต งานด้วยความเป็นระเบ ยบเร ยบร้อยืประณ ตืรอบคอบืปลอดภัยืใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดืและรักษาส ่งแวดล้อม 
สมรรถนะรายวุิชา 
      ุ1.ืแสดงความร ้เก ่ยวกับชน ดืลักษณะเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืืืืืืืืื 
ืืืืืืื2. แสดงความร ้เก ่ยวกับเคร ่องม อและอุปกรณ์ในการตัดเย็บืตามหลักการ 
ืืืืืืื3. แสดงความร ้เก ่ยวกับการเล อกผ้าืคํานวณผ้าืท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืตามหลักการ 
ืืืืืืื4. แสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืตามหลักการและว ธ การ 
ืืืืืืื5. ตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆืตามกระบวนการ 
คําอธบิายรายวิชา 
ุุุุุุุุศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับืชน ดืลักษณะเส ้อเช ้ตืเส ้อฮาวายืเส ้อโปโลืกางเกงไม่ม จ บและกางเกงม จ บื
เคร ่องม อือุปกรณ์การตัดเย็บืการสร้างแบบเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆืการเล อกผ้าืการคํานวณผ้าืและการ
ตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆ



  

 

หนวยการเรียนร ู
 

 

หน่วยที่ 
 

ชุื่อหนุ่วยการเรุียนรู้ 
จำนวน 
ชุั่วโมง 

 

สัปดาหที่ 

 
1. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 
ืืืืืืเคร ่องม อและอุปกรณ์ท ่ใช้ในการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อผ้า 
ชน ดและลักษณะของผ้าและคุณสมบัต ของผ้าในการตัดเย็บ 
ืืืืืผ้าฝูายื(cotton) 
ืืืืืผ้าล น นืื(Linen)   
ืืืืืผ้าใยปุานื(ืHemp) 
ืืืืืผ้าไหมื(Silk) 
ืืืืืผ้าฝูายผสมล น นื(Cotton-Linen) 
ืืืืืผ้าปีเก้ื(Piqué) 
ืืืืืผ้าเซ ยร์ซักเก้อร์ื(Seersucker) 
การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 
ืืืืืรายการวัดตัว 
ืืืืืหลักการสร้างแบบเส ้อเช ้ต 
การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 
ืืืืืรายการวัดตัว 
ืืืืืหลักการสร้างแบบเส ้อฮาวาย 
การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 
ืืืืืรายการวัดตัว 
ืืืืืหลักการสร้างแบบเส ้อโปโล 
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หนวยการเรุียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชือ่หนุ่วย 

สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

หนวยท ่ื 1 
     วัสดุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษ
เบ ้องต้น 

1ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการด แลรักษาเคร ่องม อ 
2ืแสดงความร ้การใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการตัดเย็บ
เส ้อบุรุษ 

1ืใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษได้
ถ กต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 
 

1ืบอกการด แลรักษาเคร ่องม อือุปกรณ์
การตัดเย็บท ่ถ กต้องได้ 
2ืบอกการเล อกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการ
ตัดเย็บเส ้อบุรุษได้ 
 หนวยท ่ื 2 

     ชน ดและลักษณะของผ้าและคุณสมบัต 
ของผ้าในการตัดเย็บ 

1ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการเล อกชน ดผ้าได้
ถ กต้องและเหมาะสมกับ 
 
 

1ืเล อกชน ดผ้าได้ถ กต้องและเหมาะสมกับ
การตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 
 

1ืบอกการเล อกชน ดผ้าได้ถ กต้องและ
เหมาะสมกับการตัดเย็บเส ้อบุรุษได้ 
 

หนวยทื ่ื3 
     การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

1ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบเส ้อเช ้ต 
2.แสดงความร ้เก ่ยวกับการตัดเย็บเส ้อเช ้ต 
 

1. สร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ตได ้ 1.บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

หนวยท ่ื 4 
     การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 
 

1ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบเส ้อฮาวาย 
2.แสดงความร ้เก ่ยวกับการตัดเย็บเส ้อฮาวาย 
 

1. สร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวายได้ 1.บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อ
ฮาวาย 

หนวยท ่ื 5 
     การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 
 

1ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบเส ้อโปโล 
2.แสดงความร ้เก ่ยวกับการตัดเย็บเส ้อโปโล 
 

1. สร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโลได้ 1.บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อ
โปโล 
 



 

คํานํา 
 

 แผนการจัดการเร ยนร ้รายว ชาเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืื(2401–2006)ืฉบับน ้ืแบ่งออกเป็นื5ืหน่วยการเร ยนื
ม จุดประสงค์เพ ่อจัดการเร ยนร ้ืโดยยึดผ ้เร ยนเป็นสําคัญืพร้อมทั้งบ รณาการหลักปรัชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงื
การปฏ บัต ตนเป็นพลเม องด ในระบอบประชาธ ปไตยืรวมถึงคุณธรรมืจร ยธรรมืในด้านต่างืๆืเช่นืม ความตรงต่อ
เวลาืการรักษาความสะอาดืและอ ่นืๆืซึ่งจะเป็นการส่งเสร มืและตอบสนองให้ผ ้เร ยนม ว ธ การเร ยนร ้ท ่หลากหลายื
ผ ้เข ยนม ความต้องการืท ่จะให้ผ ้เร ยนเป็นผ ้ท ่ค้นหาืและบ รณาการว ธ การเร ยนร ้ืจนสามารถม องค์ความร ้ืความ
ถนัดืความชํานาญืทักษะทางว ชาสามัญืว ชาช พืและม จ นตนาการืตามท ่ผ ้เร ยนแต่ละคนต้องการด้วยตนเองืซึ่ง
ต้องผ่านมาตรฐานในระดับท ่พึงประสงค์ืขณะเด ยวกันก็ต้องการให้ผ ้เร ยนืม ความสามารถในการปฏ บัต งานร่วมกับ
ผ ้อ ่นได้อย่างม ความสุขืืืืืืืืืืืม ความค ดสร้างสรรค์ืสามารถปรับตัวเข้าหากันืร ้ืและเข้าใจืม ทักษะใน
กระบวนการจดบันทึกลงในแฟูมสะสมงานืการอภ ปรายโต้แย้งกันด้วยเหตุืและผลืใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดส น
ปัญหาืม ภาวะผ ้นําือันจะนําส ่การทํางานท ่เป็นระบบมากขึ้นืสามารถอธ บายขั้นตอนการปฏ บัต งานืปัญหาืและ
นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาือันจะส่งผลให้เก ดความภาคภ ม ใจในผลงานของตนเองืม ความสุขืและรักการ
ทํางาน 
 หากผ ้เร ยนืสามารถประพฤต ืปฏ บัต ได้ดังท ่กล่าวมาืก็จะเก ดม ม ต ใหม่ทางการศึกษาืท ่สมบ รณ์มากขึ้น
กว่าเด มืผ ้จัดทําแผนการจัดการเร ยนร ้หวังว่าืการจัดการเร ยนร ้แบบบ รณาการว ธ การเร ยนร ้ืโดยยึดผ ้เร ยนเป็น
สําคัญืจะเป็นแนวทางหนึ่งท ่สามารถสร้างสรรค์ืบุคลากรท ่ม คุณภาพืให้แก่สังคมืและประเทศชาต ได้ืแผนการ
จัดการเร ยนร ้น ้ืเป็นเพ ยงแนวทางหนึ่งเท่านั้นืท่านท ่สนใจืสามารถนําไปปรับใช้ืให้เหมาะสมืกับการจัดการเร ยนร ้
ของท่านได้ืตามต้องการืและหลังจากท ่ท่านได้ศึกษาืแผนการจัดการเร ยนร ้ฉบับน ้แล้วืหากพบว่าืยังม ส่วนท ่ต้อง
ปรับปรุงืแก้ไขืหร อเพ ่มเต มืส ่งท ่ยังผ ดพลาดืบกพร่องประการใดืขอความกรุณาืได้ช่วยให้คําแนะนําืืแก่ผ ้จัดทํา
ด้วยืจักขอบพระคุณเป็นอย่างส ง 

                      
 
 

                             (นางสาว ยุวล ืืดวงพุทธพรกุล) 
                             สาขาว ชาืแฟชั่นและส ่งทอ 

                             ประเภทว ชาืคหกรรม 
                             ว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
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ืืืืืืืืืืืืืืืการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต  
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่4                                                                                 40-52 
ืืืืืืืืืืืืืืืการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย  
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่5                                                                                 53-65 
ืืืืืืืืืืืืืืืการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
รหัสุ2401 2006  ุวิชา เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นุุุุุุท1  ุป6  ุน3  

จํานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ุ7  ุชั่วโมงุุรวมเวลาเรียนต่อภาคเรียนุ126ุชั่วโมง 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
        1. ร ้และเข้าใจชน ดืลักษณะเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นชน ดต่างๆืเคร ่องม อและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ 
        2. เข้าใจว ธ การเล อกผ้าืคํานวณผ้าืท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 
        3. เข้าใจว ธ การืขั้นตอนการสร้างแบบืและตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆื 
        4. ม ทักษะืประสบการณ์ืกระบวนการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆ 
        5. ม ทักษะในการทํางานร่วมกับผ ้อ ่นืสามารถตัดส นใจและแก้ไขปัญหาในการทํางาน 
        6. ม ทักษะในการแสวงหาความร ้ืม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ืสามารถพัฒนางานให้ม คุณภาพมากย ่งข้ึน 
        7. ม ก จน สัยในการทํางานืปฏ บัต งานด้วยความเป็นระเบ ยบเร ยบร้อยืประณ ตืรอบคอบืปลอดภัยืใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดืและรักษาส ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
ืืืืืืื1.ืแสดงความร ้เก ่ยวกับชน ดืลักษณะเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืืืืืืืืื 
ืืืืืืื2.ืแสดงความร ้เก ่ยวกับเคร ่องม อและอุปกรณ์ในการตัดเย็บืตามหลักการ 
ืืืืืืื3.ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการเล อกผ้าืคํานวณผ้าืท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืตามหลักการ 
ืืืืืืื4.ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืตามหลักการและว ธ การ 
ืืืืืืื5.ืตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆืตามกระบวนการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ืืืืืืืืศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับืชน ดืลักษณะเส ้อเช ้ตืเส ้อฮาวายืเส ้อโปโลืกางเกงไม่ม จ บและกางเกงม จ บื
เคร ่องม อือุปกรณ์การตัดเย็บืการสร้างแบบเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆืการเล อกผ้าืการคํานวณผ้าืและการ
ตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางวิเคราะห์หลักสตูร 
 

รหัสวิชา  2401 2006 ชื่อวิชา ุเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นืืืืืื ทุ1ุ ปุ6  นุ3 
ชั้นุปวช.1 สาขาวิชา ุแฟชั่นและส ่งทอืืืื ืืืืืืืืืืื 
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1.ืวัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บ
เส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 14 1 

2.ืชน ดและลักษณะของผ้าและ
คุณสมบัต ของผ้าในการตัดเย็บ 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 7 2 

3.ืการสร้างแบบและตัดเย็บ
เส ้อเช ้ต 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 35 3 

4.ืการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อ
ฮาวาย 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 35 4 

5.ืการสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อ
โปโล 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 20 35 5 

 
 
 
 
 
 

              

รวม 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5 100 126 - 
ลําดับความสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - - 

 
 
 
 
 



 

กําหนดการสอน 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

1 วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 1-2 1-14 
2 ชน ดและลักษณะของผ้าและคุณสมบัต ของผ้าในการตัดเย็บ 3 15-21 
3 การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 4-8 22-56 
4 การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 9-13 57-91 
5 การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 14-18 92-126 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการตรวจสอบุและอนุญาตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงเก ่ยวกับ
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................ .............................................................................................ื........................ ...... 
 
 
       ืืืื           ืืืืื(นางสาวภคพรืืไพบ ลย์) 
               ืื   ื หัวหน้าสาขาว ชาแฟชั่นและส ่งทอ 
                       ............../................../.............. 
 
ืเห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
ืควรปรับปรุงดังเสนอ 
ือ ่นืๆ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ..........................................................................ื....................... ..... 
 
 
        ืืื ืืื (นายศรากรืบุญปถัมภ์) 
             รองผ ้อํานวยการฝุายว ชาการ 
             ............./.................../........... 
 
 
ืเห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
ือ ่นืๆ 
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................ื.............. .............. 
 
        ืืื (นายปร ว ชญ์ืืืไชยประเสร ฐ) 
        ืืืืืืืืืืืืืืผ ้อํานวยการ 
            ............./.................../........... 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 14 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วยืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

1.  สาระสําคัญ 
            การใช้งานืการด แลรักษาเคร ่องม อือุปกรณ์การตัดเย็บท ่ถ กต้องอย ่ในสภาพด ืเป็นส ่งท ่ช่วยให้งานตัดเย็บม 
ความละเอ ยดเร ยบร้อยืรวดเร็วและได้ผลงานด ม ประส ทธ ภาพืโดยเฉพาะจักรเย็บผ้า เป็นอุปกรณ์ท ่สําคัญท ่ขาดไม่ได้ผ ้เป็น
ช่างจะต้องให้ความสําคัญืต้องศึกษาการใช้งานให้ถ กต้องื การด แลรักษาให้อย ่ในสภาพด พร้อมใช้งานืฝึกปฏ บัต ให้ม 
ทักษะความชํานาญื เพราะงานตัดเย็บต้องใช้ฝีม อม ความละเอ ยดเร ยบร้อยืม ความประณ ตและม ความเท ่ยงตรงเป็น
หลักสําคัญืการด แลรักษาและเก็บรักษาเคร ่องม อเป็นคุณลักษณะท ่ด ของช่าง 
2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1ืบอกการด แลรักษาเคร ่องม อือุปกรณ์การตัดเย็บท ่ถ กต้องได ้
 

2.2ืบอกการเล อกใช้วสัดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตดัเย็บเส ้อบุรษุได้ 
 

3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1 แสดงความร ้เก ่ยวกับการด แลรักษาเคร ่องม อ 
 

3.1.2ืแสดงความร ้การใชว้ัสดุ/อุปกรณ์ในการตดัเย็บเส ้อบุรษุ 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1ืใชว้ัสดุ/อุปกรณ์ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษได้ถ กต้องและเหมาะสม 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค์ 
 

3.3.1ืบอกการด แลรักษาเคร อ่งม อือุปกรณ์การตัดเย็บท ่ถ กต้องได้ 
 

3.3.2ืบอกการเล อกใชว้ัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเยบ็เส ้อบรุุษได้ 
 

 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 14 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา  เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องตน้ 

ช ่อหน่วย  วัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง วัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า 
ืืืืืื ืวัสดุือุปกรณ์ืและเคร ่องม อการตัดเย็บืเป็นส ่งท ่ช่วยให้งานตัดเย็บม ความละเอ ยดเร ยบร้อยืรวดเร็วและได้
ผลงานด อุปกรณ์และเคร ่องม อท ่ใช้งานของช่างจะต้องอย ่ในสภาพท ่สมบ รณ์ม การทําความสะอาดืและควรเก็บรักษาให้
อย ่ในสภาพท ่ใช้งานได้อย ่เสมอืเพราะงานืืืืตัดเย็บต้องใช้ฝีม อม ความละเอ ยดเร ยบร้อยืม ความประณ ตและม ความ
เท ่ยงตรงเป็นหลักสําคัญืืืซึ่งการใช้และการด แลรักษาเคร ่องม อเป็นคุณลักษณะท ่ด ของช่างเส ้อืืดังนั้นจึงควรร ้จักวัสดุื
อุปกรณ์ืเพ ่อการเล อกใช้ให้เหมาะสมตามชน ดของงานและด แลรักษาให้อย ่ในสภาพท ่ด ืเพ ่อประส ทธ ภาพในการใช้งานื
แบ่งได้เป็นหลายประเภทืืได้แก่ 
ุุุุุุ ุ1ุสายวัดตัวืืืืืื 
ืืืืืืืืการใช้งานืใช้ในการวัดสัดส่วนขนาดร ปร่างืเพ ่อใช้ในการสร้างแบบตัด 
ืืืืืืืืลักษณะืสายวัดตัวโดยมาตรฐานืม ขนาดความยาวื150ืเซนต เมตรืหร อื60ืน ้วืเป็นเส้นแบนๆืทําด้วยไฟเบอร์
กลาสเทปืและทําด้วยผ้าเทปืบนสายวัดตัวจะม ื2ืด้านืด้านหนึ่งม หน่วยเป็นหลักน ้วือ กด้านหนึ่งเป็นหลักเซนต เมตร
หร อบางครั้งอาจจะม ทั้งหลักน ้วและหลักเซนต เมตรอย ่ด้านเด ยวกันแต่อย ่คนละข้างืด้านปลายของสายวัดตัวจะห่อหุ้ม
ด้วยโลหะทั้งื2ืด้านืจะม ร ตาไก่กลมืๆืเจาะไว้ใช้สําหรับแขวนื 
ืืืืืืืืการเก็บด แลรักษาืไม่ใช้สายวัดแทนสายคาดเอวืเพราะจะทําให้สายวัดบ ดเบ ้ยวเส ยร ปและควรเก็บรักษาโดย
ว ธ การแขวนืเพราะจะทําให้สายวัดอย ่สภาพเด มไม่เส ยร ปืืสะดวกต่อการใช้งาน 

 
 

 
 

 

 

 



 

  2ุไม้บรรทัด 
ืืืการใช้งานืใช้สําหรับข ดเส้นในการสร้างแบบืืืืืืืืืืืืืืืืื 
ืืืลักษณะื ื ไม้บรรทัดมาตรฐานม ขนาดความยาวื ื 12ื น ้วื หร อื 30ื เซนต เมตรื ใช้ในงานสร้างแบบใช้โค้งส่วนต่างๆื
แทนไม้โค้งได้ืไม้บรรทัดขนาดื18ืน ้วืหร อื45ืเซนต เมตรืและขนาดื24ืน ้วืหร อื60ืเซนต เมตรืใช้สําหรับต้องการข ด
เส้นยาวๆท ่ต่อเน ่องกัน 
ืืืืการเก็บด แลรักษาื ควรเก็บโดยว ธ แขวนื ถ้าเป็นไม้บรรทัดพลาสต กควรระวังไม่ให้เก ดรอยข ดข ดเพราะจะทําให้
ตัวเลขระยะวัดเล อนหายไม่สามารถอ่านระยะวัดได้ 

 
 
   3 ไม้ฉาก 
   การใช้งาน ใช้สําหรับสร้างแบบจะได้สัดส่วนเกณฑ์ตามมาตราส่วนมุมฉาก 
   ลักษณะ  เป็นร ปสามเหล ่ยม ด้านหนึ่งทํามุมฉาก 90 องศาื ด้านตรงข้างทํามุมแหลมใช้ลากเส้นตั้งฉากในงาน  สร้าง
แบบเส ้อื ไม้ฉากม ขนาด 23 น ้วื ค ณ 11 น ้วื ม เพ ยง 2 ด้านื ด้านหนึ่งสั้นื และอ กด้านหนึ่งยาวื เป็นร ปตัวแอลื จะม 
สัดส่วนมาตราเกณฑ์สัดส่วนและว ธ คํานวณอย ่บนไม้ฉาก 
   การเก็บด แลรักษา ควรเก็บโดยว ธ แขวนืถ้าเป็นไม้บรรทัดพลาสต กืควรระวังอาจจะหักได้และระวังไม่ให้เก ดรอยข ด
ข ดเพราะจะทําให้ตัวเลขระยะวัดเล อนหายไม่สามารถอ่านระยะวัดได้ 
 

 
 
 
 
 
 



 

   
  4ุุไม้โค้ง 
ุุุุ  1)ุไม้โค้งส่วนสะโพกุุุ 
   การใช้งานืืืใช้โค้งแนวสะโพกและแนวตะเข็บข้าง 
   ลักษณะุืเหม อนไม้บรรทัดยาวขนาดื24ืน ้วืเป็นืร ปโค้งืโค้งตรงช่วงด้านบนของไม้และม ความกว้างกว่าช่วงปลายืม 
ทั้งชน ดท ่ทําด้วยไม้และพลาสต กืตรงปลายม ร สําหรับแขวน 
   การเก็บด แลรักษาืืควรเก็บโดยว ธ แขวนืถ้าเป็นไม้บรรทัดพลาสต กควรระวังไม่ให้เก ดรอยข ดข ดืืเพราะทําให้ตัวเลข
ระยะวัดเล อนหายไม่สามารถอ่านระยะวัดได้ 
ุุุุ2)ุุไม้โค้งเอนกประสงค์ 
   การใช้งานืืใช้โค้งส่วนวงคอเส ้อืืวงแขนเส ้อืแนวตะเข็บข้างของตัวเส ้อืกระโปรงืกางเกงและแนวชายเส ้อ 
   การเก็บรักษาืืควรเก็บรักษาืืโดยการแขวนจะทําให้ไม่เป็นรอยืตัวอักษรไม่ลบเล อน 
 

 
 

 



 

5ุกรรไกรตัดผ้า 
ื  การใช้งานืใช้สําหรับตัดผ้าืไม่ตัดวัสดุอย่างอ ่นท ่ไม่ใช่ผ้าและไม่ควรตัดผ้าซ้อนกันหลายชั้นืขณะใช้งานควรวางเบาๆื
ระวังืไม่ให้ตกจะทําให้ไม่คม คุณภาพของกรรไกรทําด้วยเหล็กกล้าืืม ความคมของกรรไกรจากโคนกรรไกรถึงปลาย
กรรไกรืโดยทดลองตัดผ้าแล้วผ้าจะขาดตลอดืไม่ม เศษด้ายต ดท ่กรรไกรแสดงว่ากรรไกรนั้นคมจร งืขนาดของกรรไกรวัด
ความยาวเป็นน ้วม ขนาดความยาวื8ืน ้วืถึงื9ืน ้วืด้ามโค้งตัดได้เท ่ยงกว่า 
ื  การเก็บด แลรักษาืืหลังจากใช้งานควรปัดฝุุนืใช้ผ้าชุบน้ํามันเช็ดทําความสะอาดปูองกันสน มืเกบ็ในกล่องอุปกรณ์ตัด
เย็บ 

 
    6ุุกรรไกรตัดกระดาษ 
   การใช้งานืืใช้สําหรับตัดกระดาษืสร้างแบบืราคาไม่แพงทําด้วยเหล็กหร ออะล ม เน ยมืม ด้ามเป็นพลาสต กส ต่างืๆ
เช่นืืืส ส้มืส แดงืส เข ยวืเป็นต้นืขนาดท ่เหมาะแก่การใช้งานืค อืขนาดยาวื7-8ืน ้วืเม ่อใช้แยกเฉพาะงานออกไปืไม่
ควรใช้ปนกันจะทําให้ความคมหมดไปืขณะใช้งานควรระมัดระวังไม่ให้กรรไกรตกเพราะจะทําให้ด้ามพลาสต กแตกหักได้ื
ไม่ควรนํากรรไกรไปตัดลวดเพราะทําให้คมกรรไกรเส ยืเน ่องจากกรรไกรตัดกระดาษทําด้วยเหล็กเน ้ออ่อนหร ออล ม เน ยม 
ื  การเก็บด แลรักษาืไม่ควรตัดวัสดุืืือย่างอ ่นืและไม่ให้ตกพ ้นืควรใช้ผ้าชุบน้ํามันเช็ดทําความสะอาดหลังจากใช้งานื
เก็บในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ 

 



 

   7ุุกรรไกรตัดเส้นด้าย 
ื ืการใช้งานืใช้สําหรับตัดเศษด้าย 
ืื ลักษณะืืเป็นเหล็กธรรมดาปลายกรรไกรแหลมคมด้ามกรรไกรจะจับเป็นแบบหน บืเหมาะสําหรับใช้ตัดเส้นด้าย
หลังจากเย็บตะเข็บต่างืๆืเสร็จแล้ว 
ื ืการเก็บด แลรักษาืใช้แล้วควรเช็ดืืืืืทําความสะอาดืืไม่ควรให้สัมผัสของเปียกช ้นเพราะจะทําให้เป็นสน มควร
จัดเก็บในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ 

 

 
  8ุุที่เลาะผ้า 
  การใช้งานืใช้สําหรับเลาะแนวตะเข็บต่างๆืท ่ต้องการแก้ไขหร อเลาะด้ายเนา 
ืืลักษณะของท ่เลาะผ้าหนึ่งอันจะม ส่วนท ่เป็นด้ามทําด้วยพลาสต กหร อไม้ือ กส่วนเป็นท ่เลาะผ้าทําด้วยโลหะแบน 
ืืการเก็บด แลรักษา ืไม่ควรให้สัมผัสของเปียกช ้นเพราะจะทําให้เป็นสน มควรจัดเก็บในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ 
 

 



 

  9ุุกระดาษสร้างแบบ 
ืืการใช้งานืใช้สําหรับสร้างแบบตัด 
ืืลักษณะื ื เป็นแผ่นใหญ่เน ้อกระดาษม ความเหน ยวใช้สําหรับงานการสร้างแบบก่อนท ่จะนําไปวางแบบตัดเส ้อผ้าลงบน
ผ้าืือ กท หนึ่ง 
ืืการเก็บด แลรักษาื ควรเก็บในท ่อากาศถ่ายเทได้ด ื ไม่เปียกช ้นวางกระดาษตามแนวนอนโดยทับซ้อนกันและอย่าให้
กระดาษถ กแสงืเพราะืจะทําให้กระดาษเหล องกรอบ 

 
   10ุุดินสอ 
ืืืการใช้งานืใช้สําหรับข ดเส้นหร อทําเคร ่องหมายบนแบบตัดืควรเหลาด นสอให้แหลมเพ ่อความคมชัดของเส้นืืไม่ควร
ใช้ด นสอท ่ไส้อ่อนจนเก นไปืจะทําให้ท ่เร็วืืด นสอท ่ไส้แข็งเก นไปทําให้กระดาษสร้างแบบขาดได้ง่ายและมองไม่ชัดเจนืืืืืืื 
ืืืลักษณะืด นสอท ่นํามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นด นสอดําืHB สําหรับงานการสร้างแบบตัดเย็บเส ้อผ้าเคร ่องแต่งกายืและทํา
เคร ่องหมายของตําแหน่งในการวางแบบ 
ืืืืการเก็บด แลรักษาืควรจัดเก็บใส่กล่องอุปกรณ์ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
 

 
 



 

   11ุุยางลบ 
ืืืการใช้งานื ใช้สําหรับลบเส้นด นสอท ่ใช้ในการสร้างแบบตัดื ยางลบท ่นํามาใช้จะต้องเป็นยางลบท ่ใช้ลบด นสอื ใช้กับ
งานการสร้างแบบตัดืยางลบืืควรม คุณภาพด ื สามารถลบรอยด นสอได้สะอาด 
ืืื การเก็บด แลรักษาืควรจัดเก็บใส่กล่องอุปกรณ์การตัดเย็บืให้สะดวกต่อการใช้งาน 
 

 
 
   12ุุชอล์กขีดผ้า 
ืืืืการใช้งานืืใช้ทําเคร ่องหมายบนผ้า 
ืืืืลักษณะื ื จะเป็นร ปสามเหล ่ยมื ม หลากส ท ่นํามาใช้ข ดเส้นลงบนผ้าื ไว้ทําเคร ่องหมายบนผ้าื ข ดแล้วจะลบออกได้ื
ควรเล อกส ของชอล์กข ดผ้าให้เหมาะสมกับส ของผ้าจะทําให้ไม่เลอะเปื้อนง่ายในขณะท ่ใช้ชอล์กควรม ความคม 
ุุุุการเก็บด แลรักษาืควรระวังไม่ให้ตกเพราะจะทําให้แตกืหักได้ืและจัดเก็บใส่กล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ 
 

 
 



 

   13 เข็มมือ 
ืืืืการใช้งานืืใช้สําหรับืืเนาืสอยืืเย็บต ดเคร ่องเกาะเก ่ยวืืถักรังดุมืม ขนาดท ่แตกต่างกันตามืืืืืื 
ืืืืลักษณะืของงานืท ่นํามาใช้ตามเบอร์ดังน ้ืค อ 
     1) ใช้สําหรับงานสอยืและเนาเส ้อผ้าืืืใช้เข็มม อขนาดเบอร์ื7ืถึงื9 
     2) ใช้สําหรับงานถักรังกระดุมืต ดเม็ดกระดุมืใช้เข็มม อขนาดเบอร์ื5ืถึงื6 
    การเก็บด แลรักษาืหลังจากการใช้งานควรเช็ดด้วยน้ํามันือย่าให้เปื้อนเหง ่อืืืืืืืห่อกระดาษใส่กล่องอุปกรณ์การตัด
เย็บืื 

 
 
   14ุุเข็มจักร 
   การใช้งานื ใช้สําหรับเย็บผ้าื โดยม ขนาดท ่แตกต่างกันตามลักษณะของงานื ท ่นํามาใช้ตามเบอร์ื ท ่สัมพันธ์ 
กับผ้าืจะแบ่งตามประเภทของจักรืดังน ้ืค อ 
     1)  เข็มจักรแบบธรรมดาืจะม สัญลักษณ์ืค อืืHA  ต่อด้วยขนาดเบอร์เข็มจักรืผ้าบางืใช้ขนาดเข็มจักรเบอร์ื9 ถึงื
13   ผ้าหนาื ใช้ขนาดเข็มจักรเบอร์ื 14 ถึงื 18  ผ้าม ใยสังเคราะห์ส งจะเย็บยากื ใช้เข็มจักรท ่ม โคนเข็มท ่เป็นื ส ทองื
เร ยกว่าเข็มทอง 
 

 
 



 

     2) เข็มจักรแบบอุตสาหกรรมืจะม สัญลักษณ์ืค อืDB ต่อด้วยขนาดเบอร์เข็มจักรผ้าบางื ใช้ขนาดเข็มจักรเบอร์ื11ื
ถึงื14ืืืืืืืืืผ้าหนาืใช้ขนาดเข็มจักรเบอร์ื16ืถึงื18 
      3) เข็มจักรพันร มืจะม สัญลักษณ์ืค อืDC ต่อด้วยขนาดเบอร์เข็มจักรืื 
   การเก็บด แลรักษาื หลังจากการใช้เข็มจักรควรเช็ดด้วยน้ํามันอย่าให้เปื้อนเหง ่อห่อกระดาษใส่กล่องอุปกรณ์การตัด
เย็บ 
    15ุุเข็มหมุดการใช้งาน 
ืืืืืใช้สําหรับกลัดผ้าเพ ่อเตร ยมื การเนาและกลัดแบบตัดื ควรเล อกเข็มหมุดท ่ม ปลายแหลมคมื ื หัวเข็มหุ้มด้วย
พลาสต กใสหร อหัวเข็มแบบืหัวมุกืืใช้ต ดกับงานวางแบบตัดเย็บสามารถใช้แทนการเนาได้ 
     การเก็บด แลรักษาืควรเก็บใส่กล่องเข็มหมุดหร อปักไว้บนหมอนเข็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   16ุุหมอนเข็ม 
ืืืการใช้งานืใช้ปักเข็มชน ดต่างๆืช่วยให้หย บใช้ืืได้ง่ายืไส้หมอนเข็มใช้ผมืขนสัตว์ืหร อกากืกาแฟืืผสมเศษเท ยนไขืื
เพ ่อปูองกันเข็มืืืืืืืเป็นสน ม 
ืืืการเก็บด แลรักษาืระวังอย่าให้ถ กน้ําืเม ่อใช้เสร็จแล้วจึงควรเก็บใส่กล่องเคร ่องม อืหร อต ้อุปกรณ์ืให้เร ยบร้อย 
 

 



 

   17ุุด้ายเนา 
ุุุการใช้งานืใช้สําหรับเนาเพ ่อการลองตัวด้ายเนาจะม ความเปื่อยืซึ่งง่ายต่อการเลาะออกเม ่อเย็บตะเข็บ 
ืืืการเก็บด แลรักษาื ก่อนการเก็บหลอดด้ายควรนําปลายด้ายสอดไว้ในรอยบากหร อท ่เก็บด้ายื ถ้าหลอดด้ายแบบไม่ม 
รอยบากืใช้เทปใสปิดปลายด้ายให้ต ดกับหลอดด้ายืควรเก็บด้ายในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บหร อในล ้นชักจักรื 

 
 

   18ุุด้ายเย็บ 
ืืืการใช้งานืใช้เย็บผ้าืเย็บประกอบช ้นส่วนของเส ้อผ้าให้ต ดกันืืควรเล อกส ด้ายให้เหมาะกับผ้าืด้ายใช้เย็บผ้าทั่วๆืไปื
ค อืเบอร์ื60 
ืืืการเก็บด แลรักษาื ก่อนการเก็บหลอดด้ายควรนําปลายด้ายสอดไว้ในรอยบากหร อท ่เก็บด้ายถ้าหลอดด้ายแบบไม่ม 
รอยบากใช้เทปใสปิดปลายด้ายให้ต ดกับหลอดด้ายืควรเก็บด้ายในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บหร อในล ้นชักจักร 
 

 



 

   19 ุจักรเย็บผ้า 
ืืืจักรเย็บผ้าเป็นอุปกรณ์ท ่ม ราคาแพงท ่สุดและสําคัญท ่สุดื ม หลายชน ดื ได้แก่ื จักรเย็บผ้าธรรมดาื จักรเย็บผ้าแบบ
กระเป๋าห ้วืจักรอุตสาหกรรมืเป็นต้นซึ่งม โครงสร้างหลักคล้ายๆกันืผ ้เป็นช่างต้องศึกษาค ่ม อแนะนําการใช้จักรืให้เข้าใจื
ร ้เทคน คและม ทักษะในการใช้งานืการด แลรักษาเป็นอย่างด ื เพ ่อให้จักรใช้งานได้สมบ รณ์และยาวนานืส่งผลให้การเย็บื
ม คุณภาพงานท ่ด  

 
 

20 เตารีดธรรมดา 
ืืืืการใช้งานืใช้ร ดผ้าให้เร ยบก่อนเย็บืในขณะเย็บืเพ ่อให้ตะเข็บสวยงามไม่ย่นรั้งืืทําให้งานด สวยงามประณ ตืก่อนร ด
ให้ปรับปุุมท ่หน้าปัดเล อกอุณหภ ม ให้เหมาะกับผ้าืแต่ละชน ด 
ืืืืการเก็บด แลรักษาืหลังการใช้ควรงานเล ่อนปุุมมาท ่อุณหภ ม ต่ําสุดดึงปลั๊ก 

 
 



 

   21 เตารีดไอน้ํา 
   การใช้งานื ใช้ร ดผ้าให้เร ยบืม ไอน้ําในตัวเตาร ดืว ธ การใช้ก่อนร ดให้ปรับปุุมท ่หน้าปัดเล อกอุณหภ ม ให้เหมาะกับผ้าแต่
ละชน ดื เตาร ดไอน้ําควรทําตามคําแนะนําท ่บอกไว้อายุการใช้งานของเตาร ดไอน้ําจะทนถ้าใช้น้ําสะอาดหลังการใช้งาน
ควรเทน้ําในเตาร ดออกให้หมด 
   การเก็บด แลรักษาืหลังการใช้ควรงานเล ่อนปุุมมาท ่อุณหภ ม ต่ําสุดดึงปลั๊กออกเทน้ําในเตาร ดออกให้หมด 
   การเก็บด แลรักษาื ควรสวมผ้ารองร ดกันเปื้อนซึ่งสามารถเปล ่ยนได้ง่ายื ไม่ควรวางเตาร ดบนท ่รองร ดโดยตรงหลังการ
ใช้งานควรพับเก็บให้เร ยบร้อย 

 
 

 
   22 กระบอกฉีดน้ํา 
ืืืการใช้งานืืใช้ฉ ดน้ําขณะร ดผ้าเพ ่อให้ผ้าร ดเร ยบง่ายขึ้น 
ืืืการเก็บด แลรักษาืใช้แล้วควรหมุนปุุมปิดไว้ปูองกันน้ําซึมออกมาืควรจัดเก็บเข้าท ่ให้เร ยบร้อย 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 14 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วยืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14  ชั่วโมง ช อ่เร ่องืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืื1.บอกจุดประสงค์รายว ชาืสมรรถนะรายว ชาืคําอธ บายรายว ชาืระเบ ยบการเข้าออกชั้นเร ยน 
ืืืืื2.บอกจํานวนสัปดาห์ืจํานวนคาบท ่เร ยน 
ืืืืื3.ให้นักศึกษาจับกลุ่มแลกเปล ่ยนความร ้เร ่องวัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษก่อนผ ้สอนจะแนะนํา 
ืืืืื2.ให้ผ ้เร ยนทําแบบทดสอบก่อนเร ยนืโดยใช้เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื4.อธ บายจุดประสงค์ของการเร ยน 
 

5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืื1.คร อธ บายความแตกต่างระหว่างวัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษและเส ้อสตร  
ืืืืื2.คร ใช้เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
ืืืืื3.คร สาธ ตการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ืืแต่ละประเภท 
 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ้เร ยนร่วมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ้สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข้อนั้นๆให้แก่ผ ้เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืื1.ซักถามเป็นกลุ่ม 
     2.สังเกตการปฏ บัต งาน 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 14 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วยืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

6.ส่ือการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรยีนรูื้ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 
ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
         - 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

1. วัสดุ/อุปกรณ์ของจร งท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 
  

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
       - 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

         - 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ้ ค อื“ม ความร ้ในการเล อกใช้ว ธ การเล อกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 
ให้เหมาะสมกับร ปแบบในการตัดเย็บและรวมถึงแนวทางในการปฏ บัต งาน 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงต่อเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวมื14 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วยืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ้ื ความเข้าใจื ทักษะื เร ่องวัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นื ื โดยใช้ว ธ การ
ตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให้บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบ่งผ ้เร ยนออกเป็นกลุ่มืตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ้เร ยนแต่ละกลุ่มไว้ในแบบบันทึก 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให้ผ ้เร ยนออกมานําเสนอความร ้ืืหลังการเร ยน 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวมื14 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วยืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ้ื ความเข้าใจื ทักษะื เร ่องวัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นื ื โดยใช้ว ธ การ
ตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให้บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบ่งผ ้เร ยนออกเป็นกลุ่มืตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ้เร ยนแต่ละกลุ่มไว้ในแบบบันทึก 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให้ผ ้เร ยนออกมานําเสนอความร ้ืืหลังการเร ยน 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 14 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วยืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 14 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืวัสด/ุอุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 
จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.สายวัดตัวื1 เส้นม ความยาวเท่ากับก ่น ้วืก ่เซนต เมตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ไม้บรรทัดท ่ใช้ในการสร้างแบบม ความยาวเท่ากับก ่น ้วืก ่เซนต เมตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ไม้โค้งม ลักษณะอย่างไร(วาดภาพประกอบ)ืืและม ความยาวก ่น ้ว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.กรรไกรตัดผ้าท ด่ ม ความยาวเท่ากับก ่น ้วืและทําด้วยอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.กรรไกรตัดกระดาษม ความยาวเท่ากับก ่น ้วืและทําด้วยอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.ชอกล์ข ดผ้าม ทั้งหมดก ่ส ือะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.จงบอกอุปกรณ์ท ่ใช้ในการวัดมาื3ืข้อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.จงบอกอุปกรณ์ท ่ใช้ในการทําเคร ่องหมายมาื3ืข้อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.จงบอกลักษณะของด้ายเย็บและด้ายเนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.บอกอุปกรณ์ท ่ใช้ในการร ดมาื3ืข้อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 7 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย     ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 
 สอนครั้งท ่ื 3 

จํานวน 7 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 

1.  สาระสําคัญ 
ืืืืืืืเน ่องจากื เส ้อผ้ายุคว นเทจื เป็นเส ้อผ้าในยุคท ่เทคโนโลย ื ในอุตสาหกรรมส ่งทอื ยังไม่ม ว วัฒนาการมากเท่ากับ
ปัจจุบัน  ดังนั้นืชน ดของผ้าในยุคนั้นๆืจึงเปร ยบเหม อนงานศ ลปะอย่างหนึ่งืท ่น่าค้นหาืน่าสะสม เพราะคุณอาจจะไม่ม 
วันได้เห็นถึงลายผ้าื หร อื ว ธ การในการทอื พ มพ์ผ้าื ในแบบยุคนั้นอ กแล้ว  และน ่ก็เป็นอ กเหตุผลหนึ่งื ท ่เร ยกได้ว่าื
เส ้อผ้าแนวว นเทจืน่าสวมใส่ืน่าสนใจ 
 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
ุุุุุ2.1ืบอกการเล อกชน ดผ้าได้ถ กต้องและเหมาะสมกับการตัดเย็บเส ้อบุรุษได้ 
ืืืืืื2.2 บอกคุณลักษณะืืและคุณสมบัต ของผ้าชน ดต่างๆืได้ 
3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1ืดานความร ้ 
3.1.1ืแสดงความร ้เก ่ยวกับการเล อกชน ดผ้าได้ถ กต้องและเหมาะสมกับ 

 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1ืเล อกชน ดผ้าได้ถ กต้องและเหมาะสมกับการตัดเย็บเส ้อบุรุษเบ ้องต้น 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค์ 
 

3.3.1ืบอกการเล อกชน ดผ้าได้ถ กต้องและเหมาะสมกับการตัดเย็บเส ้อบุรุษได้ 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 7 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ สอนครั้งท ่ื 3 
จํานวน 7 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

1.                 ผ้าฝูายื(cotton) 
ืืืืืืืืืืืืืืผ้าฝูายืเป็นผ้าืท ก่ําเน ดมาจากืเส้นใยท ่เร ยกว่าืเซลล โลสืซึ่งได้มาจากืดอกของฝูายืลักษณะของผ้าฝูายื
จะม ความเร ยบเน ยนืทนทานเป็นอย่างด    ซึ่งลักษณะของเน ้อผ้าฝูายืก็จะขึ้นอย ่กับพันธ์ของต้นฝูาย  และดอกฝูาย  /ื
ความเร ยบและความยาวืของใยฝูายก่อนท ่จะนํามาทอเป็นผ้า ซึ่งผ้าฝูายท ่ด ืควรเก ดจากการท ่นําใยฝูายท ่ไม่แข็งหร อไม่
อ่อนจนเก นไปมาทอ  เพราะเม ่อนํามาทอแล้วืจะได้ผ้าฝูายท ่ม ความแข็งแรงืทนทานืแน่นหนา    เพราะน ่งทอหนาืผ้า
ฝูายก็จะย ่งแข็งแรงทนทาน   สามารถท ่จะด ดความช ่นได้ด ืเหมาะแก่การนํามาเป็นเคร ่องแต่งกาย 
ืืืืืืืืืืืืืืผ้าฝูายเหมาะแก่การนํามาทําเป็นเส ้อผ้าสําเร็จร ปมากท ่สุดืเพราะเหมาะกับภ ม ประเทศท ่ร้อนช ้นอย่าง
เม องไทยืสามารถสวมใส่ได้ทุกฤด ืโดยเฉพาะืฤด ร้อน  เพราะผ้าฝูายืจะม คุณสมบัต ในการวับเหง ่อืและระบายเหง ่อื
ออกืได้โดยง่าย   และเน ่องจากผ้าฝูายืทํามาจากใยของดอกฝูายืเม ่อผลของฝูายแก่จัดืก็จะแตกออกมาืเป็น
ปุยขาวๆ  จากนั้นืนํามาแยกเปล อกืและืเมล็ดออก   จึงนําไปปั่นเป็นเส้นใยืและเส้นด้ายืจากนั้นืจึงค่อยนํามาทอเป็น
ผ้าผ นืเพ ่อนําไปตัดเย็บืเป็นเส ้อผ้าต่อไป 
ืืืืืืืืืืืืืลักษณะท ่โดดเด่นของผ้าฝูายืม ดังน ้ 

-                  ผ้าฝูายืจะให้ลุกษณะท ่ยับง่ายืร ดเร ยบก็ยากืแต่เม ่อม การนํามาทําเคร ่องแต่งกายืจะนํามาผสมผสานื
ประยุกต์อ กท หนึ่งืเพ ่อทําให้ร ดได้เร ยบและง่ายมากย ่งข้ึนืซักได้ง่ายืสามารถซักได้ด้วยผงซักฟอกทั่วไป  ร ดได้ด้วยไฟส งื
กล่าวค อืไม่ยุ่งยากในการด แลรักษาืแมลงืมดืไม่ก นืสวมใส่สบายืเพราม คุณสมบัต ด ดความช ้นและระบายความร้อนได้
เป็นอย่างด  
ืืืืืืื   ผ้าล น น  (Linen)  หร อใย  แฟลกซ์  (Flax) 

ืืืืืืืืืืืผ้าล น นนั้น  ได้จากื ต้นพ ชื ท ่เร ยกกันว่า  แฟลกซ์  (Flax)   ซึ่งได้รับความน ยมในการปล กมากื แถบแถบื ทว ปื
ยุโรป   เช่น Belgium , Ireland ,   Russia เป็นต้น  ผ้าล น นน ้ื เป็นผ้าท ่ม  ต้นกําเน ดท ่เก่าแก่ื น่าจะมากท ่สุดในโลกื
กล่าวค อื เป็นผ้าื ท ่ื ถ กค้นพบสมัย  Egypt  ถ กค้นพบโดยการนํามาห่อมัมม ่ื ในยุคนั้น  ม ความแข็งแรง  และทนทาน
มาก เพราะห่อมัมม ่ใช้ระยะเวลานานมากืยังคงสภาพอย ่ได้ 

 

 
 

 



 

ืืืืืืืืืืก่อนท ่จะได้ผ้าล น นืท ่สวยงามืม ความคงทนืนั้นืต้องผ่านหลายขั้นตอนกระบวนการดังน ้  ค อืนําต้นล น นืท ่
ถอนมานั้นืนํามาหมักให้ต้นล น นม คามเปื่อยืนุ่มืเส ยก่อน  จากนั้นืนํามามัดเป็นฟุอนๆ  ต่อมาืจึงนํามาตากให้
แห้ง   จากนั้นจึงใช้ล กกล ้งท ่ม ความหนัก  กล ้งไปมาืจนต้นล น นืและืก้านืแตกเส้นใยออกมาเป็นเส้นๆ  ต่อจากนั้นืจึง
นําเข้าเคร ่องหว ืหว เส้นใยให้เร ยบ  จึงแยกเป็นเส้นใยเส้นๆออกมา  จึงนําไปปั่นออกมาให้เป็นเส้นใยและเส้นด้าย   แต่
ถ้าต้องการให้เส้นใยเป็นส ขาว   ก็ต้องนําไปฟอกขาวก่อนืแต่ถ้าต้องการส ธรรมชาต ืก็นําเส้นในน ้มาทอได้ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืลักษณะและคุณสมบัต ของผ้าล น นนั้นืส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับผ้าฝูายืืเพราะโดยหลักการแล้วืค อการนําเส้น
ใยธรรมชาต ืมาทอเป็นผ้า  แต่ข้อแตกต่างกันก็ค อืผ้าล น นืจะม ความทนทานมากกว่าืเหน ยวมากกว่าผ้าฝูาย  ผ้าล น นม 
ความย ดหยุ่นน้อยกว่าผ้าฝูาย   เส้นใยของผ้าล น นจะหักและยับง่ายกว่าผ้าฝูาย   เม ่อนํามาสวมใส่จะให้ความร ้สึกท ่
สบายกว่าืเย็นกว่า   เน ้อผ้าของผ้าล น นนั้นจะแข็งเหม อนลงแปูงืืย ่งซักจะย ่งด ใหม่อย ่เสมอืผ้าล น นม หลายชน ดืืม ทั้ง
เน ้อละเอ ยดืเน ้อปานกลางืไปจนถึงเน ้อหยาบเลยืืแต่ท ่เหมาะท ่จะนํามาตัดเย็บเส ้อผ้านั้นืเหมาะกับเส ้อผ้าฤด ร้อนืื
และราคาแพงมาก 
ืืืืืืืืืืคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวของผ้าลินิน 
ืืืืืืืืืื-ืเส้นใยเหน ยวืทนทานมากืืืทนทานต่อการซักร ดทุกร ปแบบ 
ืืืืืืืืื-ืืสวมใส่ได้อย่างสบายืด ดซับความช ้นและระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เป็นอย่างด  
ืืืืืืืืื-ทนกรดและด่างืและสารเคม ต่างๆได้เป็นอย่างด ื 
ืืืืืผ้าใยปุานื(ืHemp) 
ืืืืืผ้าใยปุานืเป็นเส้นใยธรรมชาต อ กชน ดหนึ่งืท ่ได้มาจากลําต้นของต้นปุานืืแต่ม ลักษณะท ่ค่อนข้างอ่อนนุ่มกว่าเส้น
ในชน ดอ ่นๆืืืเร ่มม การใช้ครั้งแรกจากหลักฐานท ค้นพบืน่าจะเป็นทว ปืAsia  ค่ะืืืเร ่มปล กในครั้งแรกท ่ประเทศจ นืื
นานมาแล้วืเม ่อสักประมาณื2000ืปีก่อนคร สตศักราชืืืโดยแรกเร ่มนั้นืชาวจ นืนําใยของต้นปุานมาผล ตเป็น
กระดาษืใช้กันอย่างน ยมแพร่หลายไปทั่วเม องืและชาวญ ่ปุุนก็ม ความเช ่อว่าืใยปุานืเป็นเส้นใยท ่เก่าแก่ท ่สุดของพวก
เค้าืืืต่อมาืต้นปุานได้ม การนําไปปล กในทว ปยุโรปืและได้รับความน ยมอย่างแพร่หลายืในแถบยุโรปืชาวืEgypt 
และชาวืเพน เซ ยืืก็ร ้จักและน ยมในผ้าปุานืืแต่หลังจากท ่ร ้จักและน ยมผ้าล น นมากืืในปัจจุบันืประเทศท ่น ยมปล ก
ต้นปุานมากท ่สุดในโลกืค อประเทศืืRussia, India  ,China  
ืืืืืืต้นปุานเป็นต้นพ ชท ่ม ความแข็งแรงมากืืจะสามารถข้ึนได้ด ในภ ม ประเทศท ่อบอุ่นืหร อืร้อนช ้นืืต้นปุานเป็นพ ้น
ชน ดล้มลุกืกว่างค อืต้องม การปล กใหม่ทุกๆปีืแต่สามารถปล กท ่เด มได้ืด นซ้ําได้ค่ะืได้บ่อยครั้งกว่าต้นืแฟลกซ์ืืืื
ว ธ การปล กค อืต้องปล กให้เร ยงกันอย่างแน่นๆืม ใบเฉพาะท ่ยอดเท่านั้นืถ้าจะด ืดอกเล็กควรม 5กล บืืควรจะม ผลเล็กื
และเมล็ดท ่มากืืและเม ่อปล กไปเร ่องๆืใบท ่โคนเร ่มเหล องแล้วืเม ่อนั้นืเราก็จะสามารถตัดต้นปุานืเพ ่อนําไปใช้งานใน
ด้านอุตสาหกรรมส ่งทอได้แล้วืขั้นตอนการผล ตเส้นใยปุานนั้นืืจะคล้ายคลึงืกับการผล ตผ้าล น นืค่ะืค อการนําต้นปุาน
ไปหมักืเพ ่อให้เก ดการเปื่อยืยุ่ยืก่อนืืลอกเปล อกออกืแล้วแผ่เส้นใยออกมาืนําเข้าเคร ่องปั่นเป็นเส้นด้ายืเพ ่อนําไป
ทอเป็นผ้าปุานต่อไปืืืเน ่องจากผ้าปุานืเส้นใยธรรมชาต จะเป็นส น้ําตาลืืจึงไม่น ยมนําไปฟอกขาวืเม ่อต้องการให้ผ้า
ปุานนั้นม ส สันืจึงน ยมนําไปย้อมด้วยส เข้มมากกว่าืส ถึงจะต ดด ืืเส้นในของผ้าปุานืมักม ลักษณะและความยายท ่
แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายืืืขึ้นอย ่กับการนําไปใช้งานืืเช่นืงานเส ้อผ้าสําเร็จร ปอาจจะใช้ปุานท ่ม เส้นใยสั้นืืืืื
หร องานด้านอุตสาหกรรมจะใช้เส้นใยปุานท ่ม ความยาวมากื 
ืืืืืืส่วนปฏ ก ร ยาท ่ม ต่อืกรดและด่างนั้นืืืเส้นใยปุานืถ้าเจอกับด่างท ่เข้มข้นืและอุณหภ ม ส งืจะเก ดการละลายได้ืื
แต่สามารถทนทานได้ในด่างท ่เจ อจางืทั้งร้อนและเย็นืืืส่วนกรดท ่ม ความเจ อจางืโดยเฉพาะกรดท ่ม โลหะผสมอย ่ืืจะ
ทําให้เส้นใยปุานม ความเหน ยวน้อยลงืและืขาดยุ่ยืในท ่สุด 



 

ืืืืืืผ้าไหมื(Silk) 
ืืืืืผ้าไหมืถ อเป็นราช น แห่งเส้นในธรรมชาต ืเหตุใดจึงถ อว่าเป็นืราช น แห่งเส้นใยธรรมชาต ื 
ืืืืืความร ้เร ่องเน ้อผ้าและเส้นใยจากผ้าไหมื(ืSilk )ืใยไหมืก่อกําเน ดมาจากืรังของตัวไหมืส่วนในประเทศไทยืืืืได้
ม การเล ้ยงไหมือย่างจร งจังกันมากทางภาคอ สานืใยไหมได้รับการกล่าวขานืว่าเป็นราช น แห่งเส้นใยืเพราะืเม ่อนํามา
ทอืเป็นผ้าไหมเพ ่อสวมใส่แล้วืืผ้าไหมืจะม ลักษณะท ่เงางามืืหร หราืเน ้อผ้าเป็นมันแวววาวืผ ้คนจึงน ยมใส่ผ้าไหมืใน
โอกาสสําคัญต่างๆืเช่นในเม องไทยืเราจะเห็นคนใส่ผ้าไหมืในงานบวชืืงานแต่งืืืงานพ ธ การต่างๆืืเพราะเป็นโอกาส
ท ่ด ื ท ่จะได้สวมใส่เส ้อผ้าท ่ด ด ืืเพราะในวันปกต แล้วืคนไทยจะไม่ค่อยใส่ผ้าไหมกันืเน ่องจากืราคาค่อนข้าง 
ืืืืืืคุณสมบัต ทั่วืๆืไปืของผ้าไหม 
ืืืืืืผ้าไหมืลักษณะท ่เด่นพ เศษค อืม เน ้อมันแวววาวสวยงามมากแล้วืืืคุณสมบัต อ กประการค อืผ้าไหมยังม เน ้อผ้าท ่
เหน ยวมากืืืือ กท้ังยังสวมใส่สบายืืืตัวผ้าไหมนั้นจะปรับอุณหภ ม ในตัวเองให้เหมาะกับอากาศร้อนืืืหร อือากาศเย็น
ได้เป็นอย่างด ื ืเน ่องจากผ้าไหมืทั้งผ้าท ่เป็นผ นืืและค่าตัดชุดผ้าไหมืค่อนข้างแพงืืือ กทั้งยังซักร ดยากืผ้าไหมท ่ฟอก
เอาข ้ผึ้งท ่ต ดมากับเส้นใยออกหมดืน้ําหนักจะเบาและค่อนข้างจะยับง่ายืต้องตกแต่งให้ทนต่อความยับ 
ืืืืืืผ้าไหมจะเก่าเร็วถ้าคุณซักร ดบ่อยืๆืือ กท้ังผ้าไหมืยังไม่ทนต่อสารซักฟอกต่างๆืืท ่ม ส่วนผสมของด่างเข้มข้นืืื
และยังไม่ทนต่อแสงแดดืทั้งแสงแดดปกต และแสงแดดจักืืืืเวลาซักร ดผ้า-ไหมจึงต้องทําอย่างระมัดระวังมากกว่าการ
ซักผ้าชน ดอ ่น 
ืืืืืืผ้าล น นื(Linen) 
ืืืืืืผ้าท ่ทอจากเส้นใยท ่ได้จากต้นืflax ต่างจากืCotton ท ่มาจากต้นฝูายืผ้าล น นด ดซับความช ้นได้ด แต่ก็แห้งเร็ว
เช่นกันืเน ้อผ้าจะม ความแข็ง หยาบืืและยับง่ายกว่าผ้าฝูายืแต่ม ข้อด ค อจะระบายอากาศได้ด กว่าผ้าฝูายนะครับืเม ่อ
นํามาตัดเย็บเส ้อผ้าจึงมักจะได้เส ้อผ้าท ่บางเบาและแข็งเล็กน้อยในช่วงแรกๆท ่ใส่ืต่อเม ่อผ่านการซักทําความสะอาดไป
หลายๆืรอบแล้วเน ้อผ้าจะน ่มขึ้นและจะกลายเป็นเส ้อท ่ใส่ได้สบายืข้อเส ยท ่ว่าเส ้อผ้าล น นนั้นยับง่ายจะกลายเป็นข้อด 
เม ่อคุณใส่เส ้อผ้าในแนวืcasual ท ่เราื“ตั้งใจ”  
ืืืืืืผ้าฝูายผสมล น นื(Cotton-Linen) 
ืืืืืืสองเน ้อผ้ารวมเป็นหนึ่งืระหว่างผ้าฝูายกับผ้าล น นืเม ่อผสมกันออกมาจึงได้ผ้าท ่ม เส้นใยท ่ไม่ถ ่แน่นมากนักืเม ่อ
นํามาตัดเป็นเส ้อผ้าก็จะทําให้เส ้อผ้าระบายอากาศได้ด ืใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าวจนเก นไปืนอกจากน ้เม ่อใช้ไปสักระยะหนึ่งื
ผ้าแบบน ้จะน ่มขึ้นเร ่อยๆืตามลักษณะข้อด ของผ้าฝูายืผ้าฝูายผสมล น นเหมาะสําหรับใช้ในเส ้อผ้าท ่ไม่ได้ต้องการทรงท ่
เหม อนมากนักืเน ่องจากความน ่มทําให้การอย ่ทรงไม่ใช่ลักษณะเด่นของผ้าชน ดน ้ 
ืืืืืืผ้าปีเก้ื(Piqué) 
ืืืืืืร ปแบบการทอผ้าฝูายอ กแบบหนึ่งท ่ทําให้ได้เน ้อผ้าท ่มองใกล้ๆจะเห็นร พรุนเล็กๆถ ่ๆเพ ่อให้สามารถระบายอากาศ
ได้ด ขึ้นืผ้าปีเก้เป็นเน ้อผ้าท ่น ยมนํามาใช้ผล ตเป็นืเส ้อโปโลืเป็นหลักืโดยม เจ้าตลาดแห่งเส ้อโปโลอย่างืLacoste ท ่ทํา
ให้เส ้อโปโลผ้าปีเก้น ้โด่งดังไปทั่วโลกในปัจจุบันืดังนั้นถ้าค ดจะเล อกเส ้อโปโลสักตัวไว้ใส่ในหน้าร้อนน ้ืแนะนําเล อกเส ้อ
โปโลผ้าปีเก้จะได้ทั้งความคลาสส คและการระบายอากาศท ่ด สําหรับหน้าร้อนได้ในเวลาเด ยวกัน 
ืืืืืืผ้าเซ ยร์ซักเก้อร์ื(Seersucker) 
ืืืืืืช ่อืSeersucker ม ท ่มาจากภาษาเปอร์เซ ยื‘Shirushakar’ แปลว่ารอยยับย่นบนผ วผ้าืผ้าเซ ยร์ซักเก้อร์เป็น
ร ปแบบหนึ่งของการทอเส้นใยฝูายให้ม รอยย่นเป็นคล ่นๆืสร้างลุคท ่สบายๆให้กับเส ้อผ้าแต่ยังคงด ด แบบเน ้ยบๆได้เพราะ
เป็นผ้าท ่ไม่ยับย ่ย ่ง่ายเหม อนผ้าล น นืรอยคล ่นย่นๆบนผ วผ้าเป็นลักษณะเฉพาะของผ้าืSeersucker เราจึงไม่ต้อง
พยายามร ดผ้าชน ดน ้ให้เร ยบกร บให้เส ยเวลาและเส ยคาแรกเตอร์ของผ้า 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 7 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น  

ช ่อหน่วย ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ สอนครั้งท ่ื 3 
จํานวน 7 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
ืืืืื1.ให้นักศึกษาจับกลุ่มแลกเปล ่ยนความร ้เร ่องชน ดของผ้าในการตัดเย็บเส ้อบุรุษก่อนผ ้สอนจะแนะนํา 
ืืืืื2.อธ บายจุดประสงค์ของการเร ยน 

 

5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืื1.คร อธ บายลักษณะของชน ดผ้าต่างๆ 
ืืืืื2.คร ใช้เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 

 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ้เร ยนร่วมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ้สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข้อนั้นๆให้แก่ผ ้เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 

 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
     1.ซักถามเป็นกลุ่ม 
     2.สังเกตการปฏ บัต งาน 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 7 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ สอนครั้งท ่ื 3 
จํานวน 7 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 

         1.หนังส อ 
         2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 

         - 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

1. ตัวอย่างผ้าชน ดต่างๆ 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

         - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

     ืืืื - 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

       1.เง ่อนไขความร ้ืค อื“ม ความร ้เร ่องผ้าชน ดต่างๆ 
       2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงต่อเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 7 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ สอนครั้งท ่ื 3 
จํานวน 7 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ้ื ความเข้าใจื ทักษะื เร ่องชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บื ื โดยใช้ว ธ การตามท ่กําหนดื
เช่นการถาม/สอบฯ 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 
 

            ใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให้บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบ่งผ ้เร ยนออกเป็นกลุ่มืตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ้เร ยนแต่ละกลุ่มไว้ในแบบบันทึก 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให้ผ ้เร ยนออกมานําเสนอความร ้ืืหลังการเร ยน 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจดัการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 7 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ สอนครั้งท ่ื 3 
จํานวน 7 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ชน ดและลักษณะของผ้าในการตัดเย็บ 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 2 
จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.ลักษณะและคุณสมบัต ืของผ้าฝูายเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ลักษณะและคุณสมบัต ืของผ้าไหมเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ลักษณะและคุณสมบัต ืของผ้าล น นเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 35 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต สอนครั้งท ่ื 4-8 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

1. สาระสําคัญ 
1.ืเพ ่อปูองกันตัวเองจากภัยธรรมชาต ืเช่นืภัยจากสภาพอากาศหนาวืร้อนืหร อภัยจากแมลงต่างืๆื 
2.ืเพ ่อปูองกันตัวเองจากอันตรายในโอกาสต่างืๆืเหมาะกับคนทํางานในอาช พต่างืๆืเช่นืนักดับเพล งืนักบ นื
ว ศวกร 
3.ืเพ ่อปูองกันตัวเองจากศัตร ืโดยเฉพาะศัตร ท ่เป็นมนุษย์ด้วยกันืเช่นการสวมเส ้อเกราะกันกระสุนืหมวกเหล็ก 
4.ืการต้องการความสุภาพืทั้งน ้ืขึ้นกับเวลาืสถานท ่และบุคคลืการยอมรับความสุภาพของสถานท ่หนึ่งอาจ
แตกต่างจากสถานท ่หนึ่งก็เป็นได้ 
5.ืเพ ่อตกแต่งร่างกายและดึงด ดความสนใจือาจเป็นการประดับร่างกายด้วยเคร ่องประดับท ่บอกฐานะืยศื
ตําแหน่งืเคร ่องราชย์ืเป็นต้น 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

 
 

3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1 แสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบเส ้อเช ้ต 
 

3.1.2 แสดงความร ้เก ่ยวกับการตัดเย็บเส ้อเช ้ต 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1 สร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ตได้  
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 
 

 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 35 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต สอนครั้งท ่ื 4-8 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
รายการวัดตัวเสื้อเชิ้ต 
ืืืืื1.รอบคอ 
     2.รอบอก 
     3.ไหล่กว้าง 
     4.ตัวยาว 
     5.แขนยาว 
ืืืืื6.รอบปลายแขน 
การสร้างแผ่นหน้า 
 
ุุ                                                           ุุุ1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
ืืื                                                              ืื2 จากื1 = ความยาวของตัวเส ้อบวกื½ น ้ว 
                                                                   3ืจากื1 = 4 หารรอบอก 
                                                                   4ืจากื1 = 6 หารรอบอก 
                                                                   5 จากื1 = 4 จากื1 
                                                                   6 ต เส้นจากื4 และื5 มาพบกันืโค้งวงคอจากื4 ถึงื5 

      7 จากื3 = 4 หารรอบอก 
      8 จากื7 = 2 น ้วื(ความหลวมตัวเส ้อ) 
      9ืจากื1ื=ืครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างลบื¼ น ้ว 
      10ืจากื9ื=ื2ืน ้ว ต เส้นแนวบ่าจากื5ืถึงื10 
     11 จากื7 = 1 น ้ว ต เส้นจากื10 ถึงื11 โค้งวงแขนจากื8 ถึงื10 
     12 จากื2 = 8 จากื3 ต เส้นื8ืถึงื12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     13ืจากื12 = 2½ น ้ว 
     14 แบ่งครึ่งื8 กับื13 
     15 จากื14 = ½ น ้ว โค้งด้านข้างจากื8 ผ่านื15 ถึงื13 
     16ืจาก 12 = 6ืน ้วืโค้งชายเส ้อจากื2ืผ่านื16 ถึงื13 
     17ืจาก 4 = ¾ น ้ว 
     18ืจาก 2ื=ื¾ น ้ว 
การเผื่อตัดผ้าแผ่นหน้า 
ืืืืื1.วาบซ้ายเผ ่อผ้าพับื3/8 น ้วืสองทบ 
  ืืื2.สาบขวาเผ ่อผ้าพับื7/8ืน ้วืสองทบ 
    ื3.วงคอืบ่าืวงแขนืด้านข้างืความยาวืตัดเท่าเส้นแบบ 

 การสร้างแผ่นหลัง 
ืืืืื19 จากื1 = 1ืน ้ว  
     20ืจากื19 = ครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างบวกื¼  
     21ืจากื20 = ¼ืน ้วืโค้งแนวไหล่จากื19ืถึงื21 และโค้งวงแขนจากื8 ถึงื12 
การเผื่อตัดผ้าแผ่นหลัง 
ืืืื 1.กลางหลังื2ืถึงื19 เป็นแนวสันทบผ้า 
     2.ไหล่ืวงแขนืด้านข้างืความยาวืตัดเท่าเส้นแบบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การสร้างสาบไหล่ 
ืืืืื                                                                   1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
                                                                        2 จากื1 = ครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างบวกื¼ น ้ว 
                                                                        3ืจากื1ื=ื3ืน ้ว 
                                                                        4ืจากื2ื=ื3ืน ้ว 
                                                                        5 จากื4 = ¼ น ้ว ต เส้นจากื3ืถึง 5 และื2 ถึงื5 
                                                                        6 จากื5 = ระยะื5 ถึงื10 (บ่าหน้า)ืืและจาก 
 
เส้นตรงื3 ถึงื5 เท่ากับื1¼ืน ้ว  
     7ืจากื6 = 1 ½  น ้ว 
     8ืจากื3 = ¼ น ้วืต เส้นื7 ถึงื8 และโค้งวงคอืจากื6ืถึงื8 
การเผื่อผ้าตัดสาบไหล่ 
ืืืื                                                                   1.กึ่งกลางสาบไหล่ื1 ถึงื8 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                       2.ความยาวสาบไหล่ืความกว้างสาบไหล่ืบ่าืและ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืวงคอตัดเท่าเส้นแบบ 
 
 
การสร้างแขนเสื้อ 
ุุุุุ                                                               1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
ืืืืื                                                                  2 จากื1 = ความยาวแขนเส ้อบวกื¼ น ้ว 
ืืื                                                                  ืื3 จากื1 =ื4 – 4¼ น ้ว 
ืืืื                                                                   4 จากื1 =ืครึ่งหนึ่งของวงแขนลบื½ น ้ว 
ืืื                                                                  ืื5 จากื1 = ¾  น ้ว ต เส้นื4 ถึงื5 
                                                                       6 แบ่งครึ่งื4ืกับื5  
                                                                       7 แบ่งครึ่งื5 กับื6 และห่างจากเส้นเฉ ยง ¾ น ้ว 
 
ืืืืื8 แบ่งครึ่งื4 กับื6 และห่างจากเส้นเฉ ยงื¼  น ้ว โค้งแขนจากื1 ผ่านื5,6,7,8, ถึงื4 (วัดวงแขนแผ่นหน้าื8 
ถึงื10 บวกวงแขนแผ่นหลังื8 ถึงื21 บวกความกว้างสาบไหล่ื2 ถึงื5ืและลบื1 น ้วนําครึ่งหนึ่งจากท ่หาได้ไปสร้าง
วงแขนื1 ถึงื4) 
     9 จากื2 = ครึ่งหนึ่งปลายแขนบวกื¼ืน ้วืเก็บปลายแขนทางจุดื9 เล็กน้อยและโค้งใต้แขนจากื4ืถึงื9 



 

การเผื่อผ้าตัดแขนเสื้อ 
ืืืื                                                       
 
                                                                  ื1.หัวแขนื1 ถึงื2 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                   2.วงแขนืใต้แขนืตัดเท่าเส้นแบบ 
                                                                   3.ปลายแขนื2 ถึงื9 เผ ่อผ้าื1 ¼ น ้ว 
  
 
 
การสร้างปกบน 
ืืืื                                                              ื1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
                                                                   2 จากื1 = ครึ่งหนึ่งของรอบคอ 
                                                                   3ืจากื1 = 2 น ้ว 
                                                                   4ืจากื2 = 2 ½ น ้ว 
                                                                   5ืโค้งจากื3ืผ่านื4 ออกไปื1ื½ น ้ว หร อแล้วแต่ต้องการ 
                                                                   6ืจากื1 = ¼ น ้วืโค้งเส้นฐานคอบนจากื2ืถึงื6 
การสร้างปกล่าง 
ืืืืื7 จากื6 =ื1 3/8 น ้ว 
     8ืจาก 2 = ¾ น ้ว 
     9ืจากื8 = 5/8 น ้วืโค้งฐานคอล่งจากื7 ถึงื9 
การเผื่อผ้าตัดปกบน 
ืืืืื1. กึ่งกลางปกเส ้อื3ืถึงื6 เป็นแนวสันทบผ้า 
     2. ด้านบนืด้านล่างืและด้านข้างปกเส ้อเผ ่อผ้าื¼ืน ้วืตลอดแนว 
การตัดผ้าแข็งรองปกบน 
ืืืืืตัดเท่ากับปกบน 
การเผื่อผ้าตัดปกล่าง 
ืืืืื1.ืกึ่งกลางปกเส ้อื6ืถึงื7ืเป็นแนวสันทบผ้า 
ืืืืื2.ืด้านบนืด้านล่างืและด้านข้างปกเส ้อเผ ่อผ้าื¼ น ้วื 
การตัดผ้าแข็งรองปกบน 
ืืืืืตัดเท่ากับปกล่าง 



 

การสร้างกระเป๋า 
ืืืืื                                                    1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
                                                         2 จากื1 = ความกว้างปากกระเป๋าื(ประมาณื4 ½ น ้ว) 
                                                         3ืจากื1 = ความลึกกระเป๋าื(ประมาณื5 ¼ น ้ว) 
                                                         4ืจากื2 = 3 จากื1 ก้นกระเป๋าให้กว้างกว่าปากกระเป๋าเล็กน้อย 
                                                         5ืแบ่งครึ่งื3ืกับื4 
                                                         6 จากื3 = ¾ น ้ว 
                                                         7ืจากื4 = ¾ น ้วืต เส้นจากื5ืถึงื6 และื5ืถึงื7 
 
 
การเผื่อผ้าตัดกระเป๋า 
 
 
 
 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื1 ปากกระเป๋าื1 ถึงื2 เผ ่อผ้าื1 ¼ น ้ว 
     ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื2 ด้านข้างและก้นกระเป๋าืเผ ่อผ้าื¼ น ้ว 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต สอนครั้งท ่ื 4-8 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืืื1.ทบทวนความร ้เด มื 
ืืืืื2.ให้ผ ้เร ยนทําแบบทดสอบก่อนเร ยนืโดยใช้เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื3.นําเข้าส ่บทเร ยนการวัดตัว 
 

5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืื1.คร อธ บายความแตกต่างระหว่างเส ้อชายแต่ละประเภท 
ืืืืื2.คร ใช้เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
ืืืืื3.คร สาธ ตการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ืืแต่ละประเภท 
 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ้เร ยนร่วมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ้สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข้อนั้นๆให้แก่ผ ้เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืืื1.ซักถามเป็นกลุ่ม 
    ื 2.สังเกตการปฏ บัต งาน 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต สอนครั้งท ่ื 4-8 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 
ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
     - 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

     - 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

    - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

ืืืืื- 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ้ ค อื“ม ความร ้ในการเล อกใช้ว ธ การเล อกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นให้
เหมาะสมกับร ปแบบในการตัดเย็บและรวมถึงแนวทางในการปฏ บัต งาน 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงต่อเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต สอนครั้งท ่ื 4-8 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ้ืความเข้าใจืทักษะืเร ่องเส ้อเช ้ตืโดยใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 
 
 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให้บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบ่งผ ้เร ยนออกเป็นกลุ่มืตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ้เร ยนแต่ละกลุ่มไว้ในแบบบันทึก 
 
 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให้ผ ้เร ยนออกมานําเสนอความร ้ืืหลังการเร ยน 
 
 
 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต สอนครั้งท ่ื 4-8 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 35 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย สอนครั้งท ่ื 9-13 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 

1.  สาระสําคัญ 
ืืืืืื 
ืืืืืืเส ้อฮาวายืหร อท ่เร ยกกันว่าืื"Aloha Shirt" ถ อว่าเป็นประวัต ศาตร์ของหม ่เกาะฮาวายืโดยประวัต ของเส ้อ
ฮาวายืเร ่มต้นเม ่อปีื1930 เม ่อผ ้ผล ตเส ้อผ้าท ่เกาะฮาวายืต้องการท ่จะออกแบบเส ้อท ่ม ลวดลายเฉพาะท ่บงบอกความ
เป็นฮาวายืจึงได้จ้างให้ืDesigner ท ่ช ่อืElsie Das เป็นคนออกแบบลวดลายืโดนตอนแรกได้ออกแบบมาื15 ลาย 
 
2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 
 

3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1ืดานความร ้ 
3.1.1 แสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบเส ้อฮาวาย 
 

3.1.2 แสดงความร ้เก ่ยวกับการตัดเย็บเส ้อฮาวาย 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1 สร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวายได้ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 
 

 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 35 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย สอนครั้งท ่ื 9-13 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

ืืืืืต้นกําเน ดเส ้อฮาวาย  
ืืืืื-1930ืกําเน ดขึ้นืบนหม ่เกาะฮาวายืต้องการออกแบบเส ้อท ่ม ลวดลายเฉพาะบ่งบอกความเป็นฮาวาย 
     -1935ืปีท ่เส ้อฮาวายเร ่มผล ตและจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการืMr. Kiochiro Miyamoto เจ้าของห้องเส ้อืMusa-
Shiya the Shirtmaker เร ่มตัดเย็บเส ้อฮาวายในแบบืtailor made พ มพ์ลายและตัดเย็บด้วยผ้าก โมโนตามแบบฉบับ
ญ ่ปุุนืแต่คงไว้คัตต ้งท ่สวมสบายแบบชาวตะวันตกืและต่อมาได้จ้างด ไซเนอร์ืElsie Das ให้ออกแบบลวดลายบนผ้าไหม
เพ ่อผล ตเส ้อฮาวายกว่าื15ืแบบืและทําการจัดจําหน่ายในวงกว้างืซึ่งในภายหลังนั้นก็ได้ม ร้านค้าและผ ้จัดจําหน่ายราย
อ ่นๆืทยอยผล ตเส ้อฮาวายออกตามมา 
     -1936ืนักธุรก จืEllery chun ได้ร่วมกับบร ษัทืKing-Smith Clothiers จดทะเบ ยนการค้าเส ้อฮาวายืภายใต้ช ่อื
Aloha shirt แบรนด์น ้ได้รับความน ยมส งสุดืเส ้อฮาวายได้รับความน ยมอย่างแพร่หลายืเวลาผ่านไปเส ้อฮาวายได้ถ ก
ปรับเปล ่ยนว ธ การผล ตและวัตถุด บืจากผ้าก โมโนืแปรเปล ่ยนเป็นผ้าไหมืไปจนถึงผ้าเรยอนจนถึงปัจจุบันืจากกระดุม
เปล อกมะพร้าวท ่เป็นออร จ นอลืส ่กระดุมหอยมุกในปัจจุบัน 
     -1947ืเน ่องจากเส ้อฮาวายได้รับความน ยมมากืจนในปีน ้ได้ม ประกาศให้ทุกวันศุกร์เป็นวันรณรงค์ใส่เส ้อฮาวายื
หร อืท ่เร ยกว่าืAloha Friday 
     -1953ืเม ่อืMontgomery Clift ปรากฏตัวในภาพยนตร์เร ่องืFrom Here to Eternity 
     -1951 harry s. Truman XLifex 
     -1961 Elvis Presley ปรากฏตัวพร้อมเส ้อฮาวายและอ ค เลเล่ในภาพยนตร์เร ่องืBlue Hawaii หลังจากนั้นืFrank 
Sinatra , Bing Crosby หร อืประธานาธ บด ือย่างืDwight D. Eisenhower และืharry s. Truman , วงืThe Beach 
Boys 
     -1968 Hawaii five o. , jimmy buffet อะคุลสต กม วส คืเจ้าของเพลงฮ ตืmargaritalle , it’s five o’ clock 
somewhere 
 
 

 



 

ืืืืื-1970ืซ ร ย์ืMagnum และืกลุ่มชาวฮ ปปี้บางส่วนืช่วงในปีื60’s – 70’s เป็นช่วงท ่อเมร กันม การเคล ่อนไหวของ
กลุ่มฮ ปปี้ืและซานฟรานซ สโกืค อเม องหลวงของบุปผาชนืส ่งท ่เก ดขึ้นค อวัยรุ่นยุคนั้นเร ่มให้ความสําคัญกับร้านขายเส ้อ
ม อสองเพราะราคาท ่ถ กแสนถ กืกลายเป็นของท ่กลับมาืHip อ กครั้งในเวลานั้นืทําให้จนถึงทุกวันน ้เม ่อกระแสืStreet 
Fashion ท ่เปิดกว้างืและของว นเทจืเร ่มเป็นพระเอกของต ้เส ้อผ้าืเวลาเห็นคนใส่เส ้อฮาวายเราไม่ได้ร ้สึกว่าเขาเป็นชาว
เกาะอะไรอย่างใดอ กต่อไปืเพราะมันได้กลายหนึ่งในไอเทมท ่ม ืFashion History ช่วยเพ ่มเร ่องราวและความม สไตล์ 
     -1995ืการใส่เส ้อฮาวายืหร อเส ้อลายดอกของคนไทยืความน ยมเข้ามาเม ่อไหร่ไม่ม บันทึกไว้ืแต่เช ่อกันว่ามาจาก
ร ปแบบของศ ลปินล กทุ่งืล กกรุงืโดยเฉพาะคุณเจนภพืจบกระบวนวรรณืซึ่งเป็นศ ลปินผ ้ม เอกลักษณ์ในการใส่เส ้อลาย
ดอกืโดยสมัยนั้นเส ้อลายดอกท ่น ยมใส่กันเป็นลักษณะคอกลมเหม อนแบบเส ้อของวัฒนธรรมจ นหร ออ นเด ย 
     -1996ืล โอนาโดืด คาปิโอสวมใส่ในภาพยนตร์ืRomeo and Juliet 
     -2013ืวงืthe 1975ืได้กําเน ดข้ึนืMatthew Healy นักร้องนําวงืThe 1975ืชอบสวมใส่เส ้อฮาวายขึ้นแสดงโชว์ 
     -2016  The 1975 tour concert ท ่ืO2 arena in London และืPepsi center  ท ่ืMexico City โดยได้สวม
เส ้อฮาวายส ดําแสดงโชว ์
ความเป็นมาของลวดลายของเส ้อฮาวาย 
     Elsie Das ด ไซเนอร์ืเร ่มออกแบบลายโดยการต ความจากส ่งรอบๆตัวในเกาะฮาวายืการออกแบบเร ่มต้นด้วยืการ
ทดแทนลายฮาวายเด มท ่ม จากเด มสไตล์ญ ่ปุุนท ่ม แต่ไม้ไผ่ืเส อืศาลเจ้าืโดยเร ่มจากลายืdiamond head (ภ เขาไฟใน
ฮาวาย)ืไปแทนภ เขาไฟฟ จ ืต้นสนเป็นต้นมะพร้าวืจากกระท่อมเป็นทะเลืและเร อแคนน ืเอาปลาและดอกไม้มาแทนไม้
ไผ่ืโดยเอาร ปแบบท ่เคยม แบบตะวันออกออกไปจนส ้นืทั้งว ธ การผล ตืวัตถุด บจากผ้าก โมโนส ่ผ้าเรยอนืจากกระดุมเง นส ่
กระดุมเปล อกมะพร้าวืและมาถึงืกระดุมหอยมุกในปัจจุบัน 
ุุุ 
 
 



 

รายการวัดตัวเสื้อเชิ้ต 
ืืืืื1.รอบคอ 
     2.รอบอก 
     3.ไหล่กว้าง 
     4.ตัวยาว 
     5.แขนยาว 
ืืืืื6.รอบปลายแขน 
การสร้างแผ่นหน้า 
 
ุุ                                                           ุุุ1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
ืืื                                                              ืื2 จากื1 = ความยาวของตัวเส ้อบวกื½ น ้ว 
                                                                   3ืจากื1 = 4 หารรอบอก 
                                                                   4ืจากื1 = 6 หารรอบอก 
                                                                   5 จากื1 = 4 จากื1 
                                                                   6 ต เส้นจากื4 และื5 มาพบกันืโค้งวงคอจากื4 ถึงื5 
      7 จากื3 = 4 หารรอบอก 
      8 จากื7 = 2 น ้วื(ความหลวมตัวเส ้อ) 
      9ืจากื1ื=ืครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างลบื¼ น ้ว 
      10ืจากื9ื=ื2ืน ้ว ต เส้นแนวบ่าจากื5ืถึงื10 
     11 จากื7 = 1 น ้ว ต เส้นจากื10 ถึงื11 โค้งวงแขนจากื8 ถึงื10 
     12 จากื2 = 8 จากื3 ต เส้นื8ืถึงื12 
     13ืจากื12 = 2½ น ้ว 
     14 แบ่งครึ่งื8 กับื13 
     15 จากื14 = ½ น ้ว โค้งด้านข้างจากื8 ผ่านื15 ถึงื13 
     16ืจาก 12 = 6ืน ้วืโค้งชายเส ้อจากื2ืผ่านื16 ถึงื13 
     17ืจาก 4 = ¾ น ้ว 
     18ืจาก 2ื=ื¾ น ้ว 
 



 

การเผื่อตัดผ้าแผ่นหน้า 
ืืืืื1.วาบซ้ายเผ ่อผ้าพับื3/8 น ้วืสองทบ 
  ืืื2.สาบขวาเผ ่อผ้าพับื7/8ืน ้วืสองทบ 
    ื3.วงคอืบ่าืวงแขนืด้านข้างืความยาวืตัดเท่าเส้นแบบ 
 การสร้างแผ่นหลัง 
ืืืืื19 จากื1 = 1ืน ้ว  
     20ืจากื19 = ครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างบวกื¼  
     21ืจากื20 = ¼ืน ้วืโค้งแนวไหล่จากื19ืถึงื21 และโค้งวงแขนจากื8 ถึงื12 
การเผื่อตัดผ้าแผ่นหลัง 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 1.กลางหลังื2ืถึงื19 เป็นแนวสันทบผ้า 
     ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื2.ไหล่ืวงแขนืด้านข้างืความยาวืตัดเท่าเส้นแบบ 
   
 
 
 
 
 
การสร้างสาบไหล่ 
ืืืืื                                                                   1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
                                                                        2 จากื1 = ครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างบวกื¼ น ้ว 
                                                                        3ืจากื1ื=ื3ืน ้ว 
                                                                        4ืจากื2ื=ื3ืน ้ว 
                                                                        5 จากื4 = ¼ น ้ว ต เส้นจากื3ืถึง 5 และื2 ถึงื5 
                                                                        6 จากื5 = ระยะื5 ถึงื10 (บ่าหน้า)ืืและจาก 
 
เส้นตรงื3 ถึงื5 เท่ากับื1¼ืน ้ว  
     7ืจากื6 = 1 ½  น ้ว 
     8ืจากื3 = ¼ น ้วืต เส้นื7 ถึงื8 และโค้งวงคอืจากื6ืถึงื8 
 



 

การเผื่อผ้าตัดสาบไหล่ 
ืืืื                                                                   1.กึ่งกลางสาบไหล่ื1 ถึงื8 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                       2.ความยาวสาบไหล่ืความกว้างสาบไหล่ืบ่าืและ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืวงคอตัดเท่าเส้นแบบ 
 
 
การสร้างแขนเสื้อ 
ุุุุุ                                                               1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
ืืืืื                                                                  2 จากื1 = ความยาวแขนเส ้อบวกื¼ น ้ว 
ืืื                                                                  ืื3 จากื1 =ื4 – 4¼ น ้ว 
ืืืื                                                                   4 จากื1 =ืครึ่งหนึ่งของวงแขนลบื½ น ้ว 
ืืื                                                                  ืื5 จากื1 = ¾  น ้ว ต เส้นื4 ถึงื5 
                                                                       6 แบ่งครึ่งื4ืกับื5  
                                                                       7 แบ่งครึ่งื5 กับื6 และห่างจากเส้นเฉ ยง ¾ น ้ว 
 
ืืืืื8 แบ่งครึ่งื4 กับื6 และห่างจากเส้นเฉ ยงื¼  น ้ว โค้งแขนจากื1 ผ่านื5,6,7,8, ถึงื4 (วัดวงแขนแผ่นหน้าื8 ถึงื
10 บวกวงแขนแผ่นหลังื8 ถึงื21 บวกความกว้างสาบไหล่ื2 ถึงื5ืและลบื1 น ้วนําครึ่งหนึ่งจากท ่หาได้ไปสร้างวง
แขนื1 ถึงื4) 
     9 จากื2 = ครึ่งหนึ่งปลายแขนบวกื¼ืน ้วืเก็บปลายแขนทางจุดื9 เล็กน้อยและโค้งใต้แขนจากื4ืถึงื9 
การเผื่อผ้าตัดแขนเสื้อ 
ืืืื                                                       
 
                                                                  ื1.หัวแขนื1 ถึงื2 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                   2.วงแขนืใต้แขนืตัดเท่าเส้นแบบ 
                                                                   3.ปลายแขนื2 ถึงื9 เผ ่อผ้าื1 ¼ น ้ว 
 



 

การสร้างปกบน 
ืืืืื1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
     2 จากื1 = ครึ่งหนึ่งของรอบคอ 
     3ืจากื1 = 2 น ้ว 
     4ืจากื2 = 2 ½ น ้ว 
     5ืโค้งจากื3ืผ่านื4 ออกไปื1ื½ น ้ว หร อแล้วแต่ต้องการ 
     6ืจากื1 = ¼ น ้วืโค้งเส้นฐานคอบนจากื2ืถึงื6 
การสร้างปกล่าง 
ืืืืื7 จากื6 =ื1 3/8 น ้ว 
     8ืจาก 2 = ¾ น ้ว 
     9ืจากื8 = 5/8 น ้วืโค้งฐานคอล่งจากื7 ถึงื9 
การเผื่อผ้าตัดปกบน 
ืืืืื1. กึ่งกลางปกเส ้อื3ืถึงื6 เป็นแนวสันทบผ้า 
     2. ด้านบนืด้านล่างืและด้านข้างปกเส ้อเผ ่อผ้าื¼ืน ้วืตลอดแนว 
การตัดผ้าแข็งรองปกบน 
ืืืืืตัดเท่ากับปกบน 
การเผื่อผ้าตัดปกล่าง 
ืืืืื1.ืกึ่งกลางปกเส ้อื6ืถึงื7ืเป็นแนวสันทบผ้า 
ืืืืื2.ืด้านบนืด้านล่างืและด้านข้างปกเส ้อเผ ่อผ้าื¼ น ้วื 
การตัดผ้าแข็งรองปกบน 
ืืืืืตัดเท่ากับปกล่าง 
การสร้างกระเป๋า 
ืืืืื1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
     2 จากื1 = ความกว้างปากกระเป๋าื(ประมาณื4 ½ น ้ว) 
     3ืจากื1 = ความลึกกระเป๋าื(ประมาณื5 ¼ น ้ว) 
     4ืจากื2 = 3 จากื1 ก้นกระเป๋าให้กว้างกว่าปากกระเป๋าเล็กน้อย 
     5ืแบ่งครึ่งื3ืกับื4 
     6 จากื3 = ¾ น ้ว 
     7ืจากื4 = ¾ น ้วืต เส้นจากื5ืถึงื6 และื5ืถึงื7 
 
 
 



 

การเผื่อผ้าตัดกระเป๋า 
 
 
 
 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื1 ปากกระเป๋าื1 ถึงื2 เผ ่อผ้าื1 ¼ น ้ว 
     ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื2 ด้านข้างและก้นกระเป๋าืเผ ่อผ้าื¼ น ้ว 
 
การสร้างกระเป๋า 
ืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นตรงออกื2ืทาง 
    ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 2ืจากื1 = ความกว้างปากกระเป๋าื(ประมาณื4 ¾ น ้ว) 
   ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื  3ืจากื1ื=ืความกว้างปากกระเป๋าบวกื¾ น ้วืเป็นความลึกื 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกระเป๋า 
   ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื  4ืจากื2 = 3ืจากื1 ก้นกระเป๋าให้กว้างกว่าปากกระเป๋าเล็กน้อยืื 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืและโค้งมน 
 
 
การเผื่อผ้าตัดกระเป๋า 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื1ืปากกระเป๋าื1ืถึง 2ืเผ ่อผ้าื1ื¼ืน ้ว  
    ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 2ืด้านข้างและก้นกระเป๋าืเผ ่อผ้าื¼ น ้ว 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
ุุุุุการเย็บตะเข็บข้างุแขนและไหล่เท่ากับุ¼ืน ้ว 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย สอนครั้งท ่ื 9-13 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืืื1.ทบทวนความร ้เด มื 
ืืืืื2.ให้ผ ้เร ยนทําแบบทดสอบก่อนเร ยนืโดยใช้เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื3.นําเข้าส ่บทเร ยนการวัดตัว 
 

5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืื1.คร อธ บายความแตกต่างระหว่างเส ้อชายแต่ละประเภท 
ืืืืื2.คร ใช้เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
ืืืืื3.คร สาธ ตการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ืืแต่ละประเภท 
 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ้เร ยนร่วมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ้สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข้อนั้นๆให้แก่ผ ้เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืืื1.ซักถามเป็นกลุ่ม 
    ื 2.สังเกตการปฏ บัต งาน 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย สอนครั้งท ่ื 9-13 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 
ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
ืืืืืืืื- 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

        - 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

        - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

        - 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ้ ค อื“ม ความร ้ในการเล อกใช้ว ธ การเล อกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นให้
เหมาะสมกับร ปแบบในการตัดเย็บและรวมถึงแนวทางในการปฏ บัต งาน 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงต่อเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย สอนครั้งท ่ื 9-13 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ้ืความเข้าใจืทักษะืเร ่องเส ้อเช ้ตืโดยใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 
 
 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให้บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบ่งผ ้เร ยนออกเป็นกลุ่มืตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ้เร ยนแต่ละกลุ่มไว้ในแบบบันทึก 
 
 
 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให้ผ ้เร ยนออกมานําเสนอความร ้ืืหลังการเร ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย สอนครั้งท ่ื 9-13 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อฮาวาย 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 4 
จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1ืจงบอกรายการวัดตัวเส ้อฮาวาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 จงบอกว ธ การสร้างกระเป๋าเส ้อฮาวาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 จงบอกว ธ การสร้างสาบเส ้อฮาวาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 35 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล สอนครั้งท ่ื 14-18 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 

1.  สาระสําคัญ 

ต้นกําเน ดของืเส ้อโปโล 

เส ้อโปโลนั้นนับได้ว่าเป็นเส ้อท ่ม คนน ยมใส่กันมากท ่สุดไม่ว่าจะเป็นผ ้หญ งหร อผ ้ชายือาจจะเพราะเป็นเส ้อท ่ใส่แล้วด 
สุภาพืสามารถใส่ได้ในหลายโอกาสืเส ้อโปโลนั้นม ประวัต อันยาวนานืเก ดข้ึนในืศตวรรษท ่ื19ืเม ่อม ช ่อว่าเส ้อโปโลจึงม 
ส่วนเก ่ยวข้องกับก ฬาโปโลืแต่ม ส่วนเก ่ยวข้องเพ ยงลักษณะของเส ้อเท่านั้นเองืเส ้อโปโลถ กออกแบบโดยนักเทนน ส
อันดับื1 ของโลกในตอนนั้นเค้าม ช ่อว่าืJean Ren Lacoste  ได้ม การออกแบบืชุดเทนน สใหม่ท ่ต่างกับชุดเทนน สเด มื
เพราะชุดเด มนั้นใส่ไม่สบายืโดยการทําเป็นเส ้อเช ้ตแขนสั้นืและเพ ่มความยาวของชายเส ้อด้านหลังืเพ ่อท ่จะใส่เส ้อเข้า
ไปข้างในกางเกงได้ง่ายขึ้น  ใส่กับกางเกงขาสั้นส ขาวืโดยใช้ผ้าcottonในการทอืโดยประทับตราืจระเข้ืเป็นสัญลักษณ์ื
ลงบนอกซ้ายของเส ้อโปโลืจนกระท่ังบรรดาส ่อส ่งพ มพ์อเมร กันืต่างเร ่มกล่าวขานถึงืเรเน่และผลงานชุดก ฬาว่าืไอ้
จระเข้  ต่อจากนั้นืไม่ก ่ปีืเส ้อผ้าของเรเน่ืก็ค่อยๆพัฒนาร ปแบบให้ด ขึ้นเร ่อยมาืจนในปีื1933 หลังจากวางแร็คเก็ตแล้วื
เขาได้ร่วมกับืAndré Gillier เพ ่อนในวงการเส ้อผ้าืก่อตั้งบร ษัทืChemise Lacoste เขาเร ่มต้นขายเส ้อผ้าของเขาื
ภายใต้แบรนด์ืLacost ตราจระเข้ืท ่ปักโลโก้ลงบนเส ้อทุกๆตัวืจนกระทั่งบรรดานักก ฬาต่างน ยมชมชอบืส นค้าเส ้อของื
Lacost กันอย่างกว้างขวางืเส ้อเทนน สืจึงเป็นท ่ร ้จักกันทั่วไปว่าืเส ้อโปโลืหร อืเส ้อกอล์ฟื ืเส ้อโปโลืถ อว่าเป็นส่วน
หนึ่งของก ฬาเทนน สท ่ได้มาตรฐานในอเมร กาืผ ้เลนเทนน สยังเร ยกชุดของพวกเค้าว่าืเส ้อโปโลืซึ่งจร งๆแล้วืเส ้อโปโลื
ถ กออกแบบมาสําหรับืเทนน สืและถ กนําไปใช้ในก ฬาโปโลในภายหลังืทําให้ืเส ้อโปโลืเป็นท ่น ยมมากข้ึนืซึ่งต่อมาืเส ้อ
โปโลืก็เป็นท ่น ยมืในหม ่นักกอล์ฟืืเป็นยังไงกันมั่งละคะกับประวัต อันยาวนานของเส ้อโปโลืเส ้อท ่ไม่เคยตกยุคตกสมัยื
ไม่ว่าสมัยไหนก็ยังคงเห็นคนน ยมท ่จะใส่เส ้อโปโลกันอย ่ือย่างนั้นคงจะพ ดได้เลยว่าเส ้อโปโลไม่เคยเชยืหร ออาจจะเป็น
เจ้าแฟชั่นท ่อย ่นานท ่สุดเลยก็ว่าได้ 

 



 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อเช ้ต 

 

3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1ืดานความร ้ 
ืืืืืื3.1.1แสดงความร ้เก ่ยวกับการสร้างแบบเส ้อโปโล 

3.1.2แสดงความร ้เก ่ยวกับการตัดเย็บเส ้อโปโล 
3.2ืดานทกัษะ 

 

3.2.1สร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโลได้ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค์ 
 

3.3.1บอกว ธ การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 
 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 35 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล สอนครั้งท ่ื 14-18 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

ืืืืื1)ืการด เป็นม ออาช พเสร มสร้างภาพลักษณ์ให้กับบร ษัทของคุณ 

ถ้าเก ดว่าพนักงานของคุณจะต้องไปไหนมาไหนในระหว่างวันทํางานตลอดืพร้อมกับการพบปะล กค้าภายนอกืเส ้อโปโล
ท ่ถ กปักด้วยด ไซน์และโลโก้ของบร ษัทถ อว่าเป็นการลงทุนท ่ได้ผลด เย ่ยมในการเพ ่มทัศนว สัยและความน่าสนใจต่อธุรก จ
ของคุณืถ้าคุณอยากจะด โดดเด่นืการลองเพ ่มโลโก้ประจําบร ษัทหร อธุรก จเข้าไปบนแขนเส ้อหร อตรงมุมหน้าอกก็
สามารถโปรโมทแบรนด์บร ษัทหร อธุรก จของคุณได้เช่นกันื(อย่างเช่นืการเพ ่มการตกแต่งเส ้อโปโลไม่ว่าจะเป็นการเพ ่มส 
หร อล กเล่นเข้าไปในแบบเส ้อโปโลก็จะทําให้พนักงานของคุณและบร ษัทของคุณด โดดเด่นได้) 

2) เป็นกลยุทธ์โปรโมทธุรกิจแบบแทรกซึม 
ุุุุุเอกลักษณ์ืและบุคล กลักษณะเป็นส ่งสําคัญต่อธุรก จและบร ษัทในทุกๆแขนงืเส ้อโปโลท ่ม เอกลักษณ์จะทําให้
พนักงานของคุณด ม บุคล กภาพท ่ด และด ม ความเป็นม ออาช พืภายนอกสถานท ่ทํางานนั้นืการใส่เส ้อประจําบร ษัทจะ
สร้างความน่าสนใจให้แก่สาธารณชนืเสร มสร้างการโฆษณาท ่ม ประส ทธ ภาพเป็นกลยุทธ์โปรโมทธุรก จแบบแทรกซึม
ให้กับคนท ่พบเห็นทั่วไปได้ืตัวเล อกน ้สมบ รณ์แบบต่อการเพ ่มช ่อเส ยงให้กับบร ษัทหร อธุรก จของคุณแถมยังทําให้แบรนด์
ด ม เอกลักษณ์มากข้ึนอ กด้วย 

 
 

 

 
 

 



 

3) พัฒนาและสร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงานของคุณ 
ืืืืืพนักงานของคุณจะร ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของท มในการทํางานมากย ่งขึ้นซึ่งเป็นการเสร มสร้างกําลังใจในการจัดการกับ
งานซึ่งกันและกันืเส ้อโปโลท ่ถ กออกแบบเองทําให้ทุกคนด เท่าเท ยมกันมันจึงสามารถช่วยลดปัญหาืและืความตึงเคร ยด
ต่อหน้าท ่ต่างๆแก่พนักงานของคุณืการออกแบบย น ฟอร์มเส ้อโปโลแก่พนักงานเป็นอ กหนึ่งทางในการสร้างบรรยากาศท ่
ด เย ่ยมช่วยให้การทํางานเป็นท มม ประส ทธ ภาพมากย ่งข้ึนืในกรณ ท ่พนักงานของคุณใส่เส ้อโปโลของบร ษัทเหม อนกัน
ทั้งหมดืจะทําให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทํางานกันเป็นท มได้อย่างม ออาช พืืในเม ่อการสวมเส ้อโปโลในด ไซน์ของบร ษัท
ส ่อให้เห็นความเป็นหนึ่งเด ยวกันืเหล่าพนักงานเองก็มักท ่จะไตร่ตรองในเร ่องของภาพลักษณ์ของบร ษัทท ่ควรจะรักษา
เอาไว้ด้วยการปฏ บัต ตนเองด้วยความรับผ ดชอบืและืตระหนักถึงการพ ดและการกระทําเสมอเพ ่อไม่ให้ม ผลกระทบต่อ
บร ษัทเสมอ 
4) ใช้ได้นานและราคาถูก 
ืืืืืเราใช้เวลาเป็นอย่างมากในการทํางานืซึ่งก็สามารถนํามาเป็นอ กหนึ่งเหตุผลว่าผล ตภัณฑ์ของเราจะต้องการการร ด
ในการใช้งานืเส ้อโปโลด ไซน์ของคุณจะสามารถรองรับการซักหลายๆครั้งได้อย่างแน่นอนืซึ่งก็ถ อว่าเป็นการลงทุนท ่
คุ้มค่าในเม ่อหลายๆบร ษัทไม่น ยมท ่จะเปล ่ยนชุดย น ฟอร์มให้แก่ธุรก จของตนเองตลอดเวลาืแถมเส ้อโปโลราคายังถ กอ ก
ด้วยนะร ้หร อยัง?! การให้พนักงานของคุณได้ใส่เส ้อโปโลถ อเป็นการประหยัดงบของบร ษัทได้มากท เด ยวถ้าเอามา
เปร ยบเท ยบกับย น ฟอร์มในแบบอ ่นๆ 
5) เป็นของขวัญในธุรกิจที่ดี 
ืืืืืเส ้อโปโลค อหนึ่งในของขวัญท ่สร้างความประทับใจให้แก่ล กค้า, หุ้นส่วนืและอ ่นๆท ่ใกล้เค ยงกันืการให้ของขวัญ
เป็นเส ้อโปโลด ไซน์บร ษัทของคุณถ อว่าเป็นของขวัญท ่ชาญฉลาดแถมยังเป็นม ออาช พเสร มสร้างความสนใจและร ้สึกด 
ให้แก่ผ ้รับอ กด้วยืและในท้ายท ่สุดมันก็ยังเป็นอ กหนึ่งทางในการกระจายช ่อเส ยงธุรก จของคุณเหม อนกับท ่หลายๆบร ษัท
ต้องการืการมอบเส ้อโปโลด ไซน์ของคุณให้แตัวแทนฝุายขายของบร ษัทคุณ, หุ้นส่วนของคุณืหร อแม้แต่ผ ้ม ส่วนร่วมในอ 
เวนท์ท ่คุณสปอนเซอร์และสนับสนุนืสามารถทําให้ช ่อเส ยงของบร ษัทคุณไปได้ไกลในท ศทางท ่ด ืไม่ว่าจะเป็นช ่อเส ยงท ่
ถ กส่งปาก-ต่อ-ปากืหร ออ ่นๆืและท ่สําคัญไม่แพ้กันืการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆในเช งน ้ก็ค อการเสร มสร้างความสัมพันธ์
ท ่ด ต่อบร ษัทในทุกๆอุตสาหกรรม 
6) ความสะดวกสบาย 
ืืืืืเส ้อโปโลไม่ได้แค่ด ด ืแต่ยังใส่สบายสุดๆ! โดยเฉพาะเสื้อโปโลที่ทําจากผ้าุdrytec เป็นผ้าเกรดพร เม ่ยมข้ึนเงา, ด 
หร หรา, น ่มืและใส่สบายแถมยังผ่านการทดสอบในด้านของคุณภาพแล้วอ กด้วยืืถ้าคุณอยากอ่านข้อม ลเพ ่มเต ม
เก ่ยวกับการถนอมและการใส่เส ้อโปโลให้สะดวกสบายล่ะก็ืเราเองก็อยากจะแนะนําเว็บไซต์น ้ท ่บอกถึง 5 คําแนะนําใน
การใส่เสื้อโปโล 

 

 

 

 

 

https://www.poloapparel-th.com/polo/
http://www.gqthailand.com/style/article/5ways-to-wear-a-polo-shirt
http://www.gqthailand.com/style/article/5ways-to-wear-a-polo-shirt


 

รายการวัดตัวเสื้อเชิ้ต 
ืืืืื1.รอบคอ 
     2.รอบอก 
     3.ไหล่กว้าง 
     4.ตัวยาว 
     5.แขนยาว 
ืืืืื6.รอบปลายแขน 
การสร้างแผ่นหน้า 
 
ุุ                                                           ุุุ1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
ืืื                                                              ืื2 จากื1 = ความยาวของตัวเส ้อบวกื½ น ้ว 
                                                                   3ืจากื1 = 4 หารรอบอก 
                                                                   4ืจากื1 = 6 หารรอบอก 
                                                                   5 จากื1 = 4 จากื1 
                                                                   6 ต เส้นจากื4 และื5 มาพบกันืโค้งวงคอจากื4 ถึงื5 

      7 จากื3 = 4 หารรอบอก 
      8 จากื7 = 2 น ้วื(ความหลวมตัวเส ้อ) 
      9ืจากื1ื=ืครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างลบื¼ น ้ว 
      10ืจากื9ื=ื2ืน ้ว ต เส้นแนวบ่าจากื5ืถึงื10 
     11 จากื7 = 1 น ้ว ต เส้นจากื10 ถึงื11 โค้งวงแขนจากื8 ถึงื10 
     12 จากื2 = 8 จากื3 ต เส้นื8ืถึงื12 
     13ืจากื12 = 2½ น ้ว 
     14 แบ่งครึ่งื8 กับื13 
     15 จากื14 = ½ น ้ว โค้งด้านข้างจากื8 ผ่านื15 ถึงื13 
     16ืจาก 12 = 6ืน ้วืโค้งชายเส ้อจากื2ืผ่านื16 ถึงื13 
     17ืจาก 4 = ¾ น ้ว 
     18ืจาก 2ื=ื¾ น ้ว 

 



 

การเผื่อตัดผ้าแผ่นหน้า 
ืืืืื1.วาบซ้ายเผ ่อผ้าพับื3/8 น ้วืสองทบ 
  ืืื2.สาบขวาเผ ่อผ้าพับื7/8ืน ้วืสองทบ 
    ื3.วงคอืบ่าืวงแขนืด้านข้างืความยาวืตัดเท่าเส้นแบบ 

 การสร้างแผ่นหลัง 
ืืืืื19 จากื1 = 1ืน ้ว  
     20ืจากื19 = ครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างบวกื¼  
     21ืจากื20 = ¼ืน ้วืโค้งแนวไหล่จากื19ืถึงื21 และโค้งวงแขนจากื8 ถึงื12 
การเผื่อตัดผ้าแผ่นหลัง 
ื                                                                ืืื 1.กลางหลังื2ืถึงื19 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                     2.ไหล่ืวงแขนืด้านข้างืความยาวืตัดเท่าเส้นแบบ 
   
 
 

 
 
การสร้างสาบไหล่ 
ืืืืื                                                                   1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
                                                                        2 จากื1 = ครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างบวกื¼ น ้ว 
                                                                        3ืจากื1ื=ื3ืน ้ว 
                                                                        4ืจากื2ื=ื3ืน ้ว 
                                                                        5 จากื4 = ¼ น ้ว ต เส้นจากื3ืถึง 5 และื2 ถึงื5 
                                                                        6 จากื5 = ระยะื5 ถึงื10 (บ่าหน้า)ืืและจาก 
 
เส้นตรงื3 ถึงื5 เท่ากับื1¼ืน ้ว  
     7ืจากื6 = 1 ½  น ้ว 
     8ืจากื3 = ¼ น ้วืต เส้นื7 ถึงื8 และโค้งวงคอืจากื6ืถึงื8 

 



 

การเผื่อผ้าตัดสาบไหล่ 
ืืืื                                                                   1.กึ่งกลางสาบไหล่ื1 ถึงื8 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                       2.ความยาวสาบไหล่ืความกว้างสาบไหล่ืบ่าืและ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืวงคอตัดเท่าเส้นแบบ 
 
 
การสร้างแขนเสื้อ 
ุุุุุ                                                               1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
ืืืืื                                                                  2 จากื1 = ความยาวแขนเส ้อบวกื¼ น ้ว 
ืืื                                                                  ืื3 จากื1 =ื4 – 4¼ น ้ว 
ืืืื                                                                   4 จากื1 =ืครึ่งหนึ่งของวงแขนลบื½ น ้ว 
ืืื                                                                  ืื5 จากื1 = ¾  น ้ว ต เส้นื4 ถึงื5 
                                                                       6 แบ่งครึ่งื4ืกับื5  
                                                                       7 แบ่งครึ่งื5 กับื6 และห่างจากเส้นเฉ ยง ¾ น ้ว 
 
ืืืืื8 แบ่งครึ่งื4 กับื6 และห่างจากเส้นเฉ ยงื¼  น ้ว โค้งแขนจากื1 ผ่านื5,6,7,8, ถึงื4 (วัดวงแขนแผ่นหน้าื8 
ถึงื10 บวกวงแขนแผ่นหลังื8 ถึงื21 บวกความกว้างสาบไหล่ื2 ถึงื5ืและลบื1 น ้วนําครึ่งหนึ่งจากท ่หาได้ไปสร้าง
วงแขนื1 ถึงื4) 
     9 จากื2 = ครึ่งหนึ่งปลายแขนบวกื¼ืน ้วืเก็บปลายแขนทางจุดื9 เล็กน้อยและโค้งใต้แขนจากื4ืถึงื9 
การเผื่อผ้าตัดแขนเสื้อ 
ืืืื                                                       
 
                                                                  ื1.หัวแขนื1 ถึงื2 เป็นแนวสันทบผ้า 
                                                                   2.วงแขนื1 ถึงื4 ตัดเท่าเส้นแบบ 
                                                                   3.ใต้แขนื4 ถึงื9 ตัดเท่าเส้นแบบ 
                                                                   4.ปลายแขนื2ืถึงื9 เผ ่อผ้าื1 ¼ น ้ว 
 



 

การสร้างปกเสื้อ 
ุุุุุ1 เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
     2 จากื1 = ครึ่งหนึ่งของรอบคอ 
     3ืจากื1 = 3 น ้ว 
     4ืจากื2 = 3 น ้ว 
     5 จากื4 = ½ น ้ว 
     6ืจากื2 =ื½ น ้ว 
     7ืจากื2 =ื6 หารรอบคอืโค้งจากื6 ถึงื7 
การเผื่อผ้าตัดปกเสื้อ 
ุุุุ1 กึ่งกลางื1ืถึงื3 เป็นแนวสันทบผ้า 
    2ืด้านบนื3ืถึงื5 เผ ่อผ้าื¼ น ้ว 
    3ืด้านล่างื1ืถึงื6 เผ ่อผ้าื¼ น ้ว 
    4 ด้านข้างื5ืถึงื6 เผ ่อผ้าื¼ น ้ว 
การตัดผ้าแข็งรองปกเสื้อ 
ุุุุให้ตัดเท่ากับปกเส ้อ 
การสร้างกระเป๋า 
ืืืื1เป็นจุดเร ่มต้นืต เส้นออกตรงื2 ทาง 
    2จากื1 = ความกว้างปากกระเป๋าื(ประมาณื4 ¾ น ้ว) 
    3จากื1 =ืความกว้างปากกระเป๋าบวกื¾ น ้วืเป็นความลึกกระเป๋าื 
    4จากื2 = 3 จากื1 ก้นกระเป๋าให้กว้างกว่าปากกระเป๋าเล็กน้อยืและโค้งมน 
การเผื่อผ้าตัดกระเป๋า 
ืืืืื1ืปากกระเป๋าื1 ถึงื2 เผ ่อผ้าื1¼ น ้ว 
     2 ด้านข้างและก้นกระเป๋าืเผ ่อผ้าื1¼ น ้ว 
หมายเหตุ 
ุุุุุการเย็บตะเข็บข้างุแขนและไหล่เท่ากับุ¼ น ้ว 
 



 

การสร้างสาบเสื้อ 
ุุุุุ1 กว้างื5 น ้วืยาวื11 น ้ว 
     2ืลึกจากคอื7-7 ½ น ้ว 
     3ืตัดผ้าื2ืช ้น 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล สอนครั้งท ่ื 14-18 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืืื1.ทบทวนความร ้เด มื 
ืืืืื2.ให้ผ ้เร ยนทําแบบทดสอบก่อนเร ยนืโดยใช้เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื3.นําเข้าส ่บทเร ยนการวัดตัว 

 

5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืื1.คร อธ บายความแตกต่างระหว่างเส ้อชายแต่ละประเภท 
ืืืืื2.คร ใช้เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
ืืืืื3.คร สาธ ตการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ืืแต่ละประเภท 

 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ้เร ยนร่วมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ้สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข้อนั้นๆให้แก่ผ ้เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 

 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืืื1.ซักถามเป็นกลุ่ม 
    ื 2.สังเกตการปฏ บัต งาน 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล สอนครั้งท ่ื 14-18 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 

ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 

ืืืืืืืื- 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

        - 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

        - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

       - 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ้ ค อื“ม ความร ้ในการเล อกใช้ว ธ การเล อกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้นให้
เหมาะสมกับร ปแบบในการตัดเย็บและรวมถึงแนวทางในการปฏ บัต งาน 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงต่อเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล สอนครั้งท ่ื 14-18 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ้ืความเข้าใจืทักษะืเร ่องเส ้อเช ้ตืโดยใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให้บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบ่งผ ้เร ยนออกเป็นกลุ่มืตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ้เร ยนแต่ละกลุ่มไว้ในแบบบันทึก 
 
 
    

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให้ผ ้เร ยนออกมานําเสนอความร ้ืืหลังการเร ยน 
 
 
 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 35 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา เส ้อผ้าบุรุษเบ ้องต้น 

ช ่อหน่วย การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล สอนครั้งท ่ื 14-18 
จํานวน 35 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การสร้างแบบและตัดเย็บเส ้อโปโล 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื้ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 


