
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 3401-2002    ชื่อวิชา : วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย        จ านวน : 2 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) : สคผ. 1 
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) : ประวัติศาสตร์ไทย 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 1/2562                          วันเวลาที่เรียน (Class Meeting) : อังคาร 08.20 – 10.20 น.                                                                                                                             
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล                      
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต าแหน่ง : ครูพิเศษสอน                                          วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                                                           เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 
 
โทรศัพท์ (Phone) : 090-0562960                           อีเมล์ (E-Mail) : Yuwaleeoilly1111@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย             
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (Reference) : Internet 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
        1. มีความรู้ความเข้าใจ  ประวัติการแต่งกาย  วิวัฒนาการการแต่งกายของไทย และต่างประเทศ 
        2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้า 
        3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเห็นคณุค่าในเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของไทย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องแต่งกาย  วิวัฒนาการแต่งกายของไทย 
        2. น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้าและการแต่งกาย 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติการแต่งกาย  วิวัฒนาการการแต่งกายของไทยและต่างประเทศ  ประเพณีการแต่งกายของ
ภาคต่างๆ  ในประเทศไทย  ชนิดและลักษณะ  เครื่องประกอบการแต่งกายและการน ามาประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้า 
 
 
 



     ทักษะ 
          1. ให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องแต่งกาย  วิวัฒนาการแต่งกายของไทย 
          2. ให้นักเรียนมีทักษะความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้าและการแต่งกาย 
      คุณธรรม 
          1. ความมีวินัย-ความรับผิดชอบ-ตรงต่อเวลา--รอบคอบ 
          2. ความซื่อสัตย์-ความสนใจใฝ่รู้-ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด (KPI : Key Performance Indicator) 
          1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องแต่งกายไปใช้ในการเรียนวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายได้ 
          2. นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องแต่งกาย  วิวัฒนาการแต่งกายของไทยไปใช้ในการออกแบบงานได้ 
          3. นักเรียนผ่านการประเมินรายวิชา ที่ระดับคะแนน 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation) 
           การให้คะแนนมี 3 ส่วน                                       100% 
           1. เจตคติ                                                           20% 
           2. คะแนนสะสมระหว่างเรียน                                    60% 
           3. การสอบประเมินความรู้                                       20% 
วิธีการสอน (Instructional Strategies) 
              การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ดังนี้ 
            1. อธิบาย/  บรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายของไทย 
            2. ศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของไทย  
            3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระบบเรียบร้อย  ประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า (Work Assignments) 
           ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียน การใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมจากต ารา หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ  

เกณฑ์การประเมินผล (Assessment) 
 

 

 

 

 

  

ระดับคะแนน ผลการเรียน 
80 -100 4.0 
75 - 79 3.5 
70 - 74 3.0 
65 - 69 2.5 
60 - 64 2.0 
55 - 59 1.5 
50 - 54 1.0 



รายละเอียดก าหนดการสอน ชื่อวิชา : วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย  18 ครั้ง 36 ชั่วโมง 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ
กระบวนการสอน 

สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1. ประวัติเครื่องแต่งกาย อธิบายความเป็นมา
ของเครื่องแต่งกาย, 
สาเหตุที่มนุษย์แต่ง
กายต่างกัน 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
 

การสังเกตความ
สนใจ 

บอกความ
เป็นมาของ
เครื่องแต่งกาย 

2. ความเป็นมาของชน
ชาติไทย, การปกครอง
, การแต่งกายไทยใน
สมัยต่างๆ และการ
อพยพ 

อธิบายความเป็นมา
ของชนชาติไทย 
บอกอธิบายการแต่ง
กายในแต่ละยุคสมัย
ได้, น าเสนองาน  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

การสังเกตความ
สนใจ, น าเสนอ
งาน, สอบกลาง
ภาค 

บอก
ส่วนประกอบ
ของจักรได้  
บอกอธิบายการ
แต่งกายในแต่ละ
ยุคสมัยได้ 

3. การแต่งกายชาวเอเซีย อธิบาย  บรรยาย
ชิ้นส่วนหลักและ
หน้าที่ต่างๆของจักร 

เอกสาร
ประกอบการสอน
, อุปกรณ์จริง 

ประเมินตาม
สภาพจริง, การ
ตอบค าถาม 

บอกชิ้นส่วน
อุปกรณ์ของจักร
ได้ 

4. การแต่งกายชาว
ตะวันออกกลางและ
ยุโรป 

อธิบายและสาธิต
การใช้ตีนผีติดซิป 

เอกสาร
ประกอบการสอน
, อุปกรณ์จริง 

ประเมินตาม
สภาพจริง, การ
ท างานส่ง 

อธิบายวิธีการใช้
อุปกรณ์ได้ 

5. ประวัติความเป็นมา
ของนักออกแบบเสื้อ 

อธิบายและสาธิต
การใช้ตีนผีถักรังดุม 

เอกสาร
ประกอบการสอน
, อุปกรณ์จริง 

ประเมินตาม
สภาพจริง, การ
ท างานส่ง 

อธิบายวิธีการใช้
อุปกรณ์ได้ 

 
หมายเหตุ 
      รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย ในช่วงกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
       C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
        I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย 
        P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
        P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการท างานให้ส าเร็จ 
        A (Application) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 


