
 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2400-1001    ชื่อวิชำ : ผ้าและการแต่งกาย                     จ ำนวน : 3 หน่วยกิต 5 ชั่วโมง 
หลักสูตรกำรศกึษำ (Course status) : ชคค. 1, ชคอ. 1/4, ชคอ. 1/5 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite) : งานคหกรรมเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านผ้าและเครื่องแตง่กายและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ภำคเรียนที่ (Semester) : 2/2561                             วันเวลำที่เรียน (Class Meeting) : อังคาร 12.20 – 17.30      
         พฤหัสบด ี08.20 – 11.20,  
              12.20 -14.20 
           ศุกร ์12.20 – 17.30 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นางสาวบุษกร เหล็กเพชร                      
ที่ท ำงำน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต ำแหน่ง : ครูพิเศษ                                          วฒุิกำรศึกษำ : คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                                                     ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
โทรศัพท์ (Phone) : 082-3826002                           อีเมล์ (E-Mail) : 
หนังสือเรียน (Text Book) : ต าราตัดเสื้อ  อ.เจียรพรรณ โสภโณ 
แหล่งคน้คว้ำเพิ่มเติม (Reference) : Internet 
จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให ้
        1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชนิด  คุณสมบัติพื้นฐานของเส้นใย และการดูแลรักษาผ้า 
        2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 
        3. มีทักษะในการเลือกผ้า วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ 
        4. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บ เสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 
        5. มีทักษะในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
        6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏบิัติงานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
มำตรฐำนรำยวิชำ 
        1. เข้าใจชนิด คุณสมบัติ การเลือกใช้การดูแลรักษาผ้า 
        2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อ กระโปรงอย่างง่าย 
        3. เลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้ในการตัดเย็บ 
ค ำอธบิำยรำยวิชำ 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติพื้นฐานของเส้นใยและการดูแลรักษาผ้า การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการตัดเย็บ การเย็บตะเข็บต่างๆ ด้วยมือและจักร การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 



สมรรถนะ (Comtetency) 
       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติพื้นฐานของเส้นใย และดูแลรักษาผ้าได้ตามหลักการ           
       2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อ กระโปรงอย่างง่ายตามหลักการและวิธีการ 
       3. เลือกผ้า วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บได้ตามหลักการใช้งาน 
       4. สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่ายได้ตามวิธีการ 
       5. ตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้เทคโนโลยีตามหลักการใช้งาน 
     ทักษะ 
          1. ให้มีทักษะ สร้างแบบเสื้อ กระโปรงเบื้องต้นได้ 
          2. เพื่อให้นักเรียนมทีักษะ สามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่ายได้ 
     คุณธรรม 
          1. ความมีวินัย-ความรับผิดชอบ-ตรงต่อเวลา-สะอาด-รอบคอบ 
          2. ความซื่อสัตย-์ความสนใจใฝ่รู-้ความมีมนุษย์สมัพันธ ์
ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) 
          1. นักเรียนน าความรู้เก่ียวกับการตัดเย็บอย่างง่าย ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
          2. นักเรียนตัดเย็บเส้ือผา้อย่างง่ายได้ 
          3. นักเรียนผา่นการประเมินรายวิชา ท่ีระดับคะแนน 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เกณฑ์กำรใหค้ะแนน (Mark Allocation) 
           กำรให้คะแนนมี 3 ส่วน                                             100% 
           1. เจตคติ                                                                 20% 
           2. คะแนนสะสมระหว่างเรียน                                          60% 
           3. การสอบประเมินความรู้                                              20% 
วิธีกำรสอน (Instructional Strategies) 
              การจัดการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ดังน้ี 
            1. บรรยาย/ อธิบาย ค้นคว้าจากหนังสือ ดูตัวอย่างของจริง 
            2. ฝึกปฏิบัติ การออกแบบจากงานมือ  
            3. ฝึกปฏิบัติวัดตัว สร้างแบบเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 
            4. วางแบบตัดกระโปรง เสื้อ และตัดเย็บตามล าดับ 
            5. การสอนทุกครั้งเป็นไปตามขั้นตอน ครูควบคุม แนะน าเทคนิคและวิธีการท าอย่างง่าย จนงานส าเร็จ 
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
           ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียน การใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถค้นควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต ารา หรือนิตยสารที่หลากหลาย และทางเว็ปไซต์ต่างๆ  
 
 
 



 
เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 
 
 
 
 
 
 

   

 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ : ผ้าและการแต่งกาย   18 ครั้ง  90 ชั่วโมง 
 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน 

สื่อกำรสอน กำรประเมินผล สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1. ชนิดลักษณะ และ
คุณสมบัติของเส้นใย 
เส้นด้ายและผืนผ้า 

อธิบายลักษณะผ้าที่
เหมาะแก่การตัด
เย็บเสื้อผ้าและ
คุณสมบัติของผ้า 

เอกสาร
ประกอบการสอน
, 
ตัวอย่าง 

ประเมินตาม
สภาพจริง,ความ
สนใจ 

บอกลักษณะผา้
ที่เหมาะแก่การ
ตัดเย็บเสื้อผ้า
และคุณสมบัติ
ของผ้า 

2. การเลือกใช้  การดูแล
รักษาผ้า วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการตัดเย็บ  

อธิบายการดูแล
รักษาผ้า, แนะน า
วัสดุ อุปกรณ ์

เอกสาร
ประกอบการสอน
, อุปกรณ์จริง 

ประเมินตาม
สภาพจริง, การ
ตอบค าถาม 

บอกการดูแล
รักษาผ้าได้ 

3. การวัดตัวและการ
สร้างแบบตัดเสื้อสตรี
และกระโปรงทรง
มาตรฐาน 

สาธิตการวัดตัว 
สร้างแบบตัดด้วย
ตัวเอง 

เอกสาร
ประกอบการสอน
, 
ตัวอย่างอุปกรณ์
จริง 

ประเมินตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติงานส าเร็จ 

4. วางแบบตัดเย็บเสื้อ
สตรีและกระโปรงทรง
มาตรฐาน 

สาธิตการวางแบบ เอกสารประกอบ งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง 

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 



5. เย็บประกอบตัวเสื้อ
และกระโปรงทรง
มาตรฐาน 

การอธิบาย 
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง, 
เป็นไปตาม
ขั้นตอน 

หมำยเหต ุ
      รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา ผ้าและการแตง่กาย ในช่วงกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
      C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
        I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย 
        P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
        P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นกัเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการท างานให้ส าเร็จ 
        A (Application) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 


