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หลุักสุูตรรายวุ ชา 
 

ชื ่อว ืชาืศ ลปะการแต่งกายืรหัสว ืชาื2401 2009ืทฤษฎ  1 ปฏ ืบัต  2 หนวยกื ตื3 

         ืหลืักสื ตรประกาศน ยบัตรว ืชาชื พืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื หลืักสื ตรประกาศน ยบัตรว ืชาช ืพชืั้นสื ง 

สาขาว ืชาืแฟชั่นและส ่งทอื 
สาขางาน เส ้อผ้าแฟชั่น 

จ ดประสงครายวุ ชา 
1. ร ้และเข้าใจชน ด ลักษณะของส่วนประกอบเส ้อผ้าืเคร ่องแต่งกายืการเล อกผ้าืวัสดุตกแต่งและ
บุคล กภาพของผ ้สวมใส่ืื 
2. ร ้และเข้าใจหลักการืว ธ การเล อกเส ้อผ้าและเคร ่องประกอบการแต่งกายให้สัมพันธ์กันืการเล อกผ้า
และวัสดุตกแต่งืการสร้างจุดเด่นในการแต่งกายืการปรับปรุงบุคล กภาพืและการแต่งกายให้เหมาะสม
กับบุคล กภาพผ ้สวมใส่ 
3. ม ทักษะในการเล อกผ้าเคร ่องแต่งกายให้สัมพันธ์กันืการเล อกผ้าและวัสดุตกแต่งืการสร้างจุดเด่นใน
การแต่งกายืการปรับปรุงบุคล กภาพืและการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 
4. ม มนุษยสัมพันธ์และทักษะในการทํางานร่วมกับผ ้อ ่นืสามารถตัดส นใจและแก้ไขปัญหาในการทํางาน 
5.ืม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ืและม เจตคต ท ่ด ต่องานอาช พ 

สมรรถนะรายว ุชา 
1.ืแสดงความร ้เก ่ยวกับชน ดืลักษณะของส่วนประกอบเส ้อผ้าืเคร ่องแต่งกายืการเล อกผ้าืวัสดุตกแต่งื
และบุคล กภาพของผ ้สวมใส่ืืืืืืืืืื 
2. แสดงความร ้เก ่ยวกับการเล อกเส ้อผ้าและเคร ่องประกอบการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพผ ้สวม
ใส่ืตามหลักการและว ธ การ 
3. เล อกเส ้อผ้าเคร ่องแต่งกายืสร้างจุดเด่นในการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพตามหลักการ 

คําอธ บายรายว ชา 
ุุุุุุุุศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับืชน ดืลักษณะของส่วนประกอบเส ้อผ้าืเคร ่องแต่งกายืการเล อกผ้าและวัสดุ
ตกแต่งืความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของเส ้อผ้ากับเคร ่องแต่งกายืการสร้างจุดเด่นในการแต่งกายืปรับปรุง
การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

หนวยการเรุียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชื่อหนุ่วย 

สมรรถนะ 

ความร  ้ ทักษะ คุณลักษณะท พึ่งประสงค 

 
หนวยท ่ื1 ศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 
 

  -ืความสําคญัในการแต่งกาย 

  -ืองค์ประกอบศ ลปะท ่เก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและ
เคร ่องแต่งกาย 

  -ืสามารถนําหลักในการแต่งกายไปใช้ใน
ช ว ตประจําวันได ้

  -ืสามารถนําองค์ประกอบศ ลปะไปใช้ใน
การออกแบบเส ้อผ้าได้ 

ืื-ืความรับผ ดชอบ 

ืื-ืความเช ่อมั่นในตนเอง 
ืื-ืความสนใจใฝ่ร  ้

 
หนวยท ่ื2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

ืื- ความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่าง 
ืื-ืร ปร่างของผ ้หญ ง 

ืื-ืสามารถว เคราะห์ร ปร่างของตนเองได้ 
ืื-ืสามารถนําความแตกต่างของร ปร่างไปใช้

ในการออกแบบเส ้อผ้าได้ 
 

ืื-ืความรับผ ดชอบ 

ืื-ืความเช ่อมัน่ในตนเอง 
ืื-ืความสนใจใฝ่ร  ้
 

หนวยทื ่ื3 การเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 
 

ืื-ืหลักการเล อกผ้าให้เหมาะสมกับแบบเส ้อ 
ืื-ืการตกแต่งเส ้อผ้า 

ืื-ืสามารถเล อกผ้าได้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การใช้งาน 

ืื-ืสามารถนําการตกแต่งไปใช้ในการ
ตกแต่งเส ้อผ้าได้ 

ืื-ืความรับผ ดชอบ 
ืื-ืความเช ่อมั่นในตนเอง 
ืื-ืความประหยัด 

หนวยท ่ื4ืส กับการแต่งกาย 

 

  - แม่ส และวงจรส  
ืื-ืการใช้ส ให้เหมาะกับผ ้สวมใส ่

  -ืสามารถนําการใช้ส ไปใช้ในการเร ยน
เก ่ยวกับแฟชั่นได้ 

  -  สามารถเล อกส ของเส ้อผ้าให้เหมาะกับผ ว
ผ ้สวมใส่ได ้

 

   - ความรับผ ดชอบ 

ืื-ืความเช ่อมั่นในตนเอง 
ืื-ืความสนใจใฝ่ร  ้
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
หนวยการเรุียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 

 

 

 

ชื่อหนุ่วย 

สมรรถนะ 

ความร  ้ ทักษะ คุณลักษณะท พึ่งประสงค 

 
หนวยท ่ื5 องค์ประกอบเส ้อผ้า 
 

  -ืปกเส ้อและคอเส ้อแบบต่างๆ 

  -ืเส ้อและกางเกงแบบต่างๆ 

  -ืสามารถแยกส่วนประกอบของเส ้อผ้าได้
อย่างถ กต้อง 

  -ืสามารถนําส่วนประกอบของเส ้อไปใช้ใน
การเร ยนออกแบบเส ้อผ้าได้ 

ืื-ืความรับผ ดชอบ 

ืื-ืความเช ่อมั่นในตนเอง 
ืื-ืความสนใจใฝ่ร  ้

 
หนวยท ่ื6ืการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
บุคล กภาพ 
 

ืื- การแต่งกายให้เหมาะสมกับร ปร่าง 
ืื-ืการแต่งกายใหด้ ด เสร มบุคล ก 

ืื-ืสามารถแตง่กายเสร มบุคล กภาพตนเอง
ได ้

ืื-ืสามารถแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาส
ต่างๆได้อย่างถ กต้อง 

 

ืื-ืความรับผ ดชอบ 

ืื-ืความเช ่อมั่นในตนเอง 
ืื-ืความสนใจใฝ่ร  ้
 

 

 



 

คํานํา 
 
 แผนการจัดการเร ยนร ้รายว ชาศ ลปะการแต่งกายื(2401 2006)ืฉบับน ้ืแบ่งออกเป็นื6ืหน่วยการเร ยนื
ม จุดประสงค์เพ ่อจัดการเร ยนร ้ืโดยยึดผ ้เร ยนเป็นสําคัญืพร้อมทั้งบ รณาการหลักปรัชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงื
การปฏ บัต ตนเป็นพลเม องด ในระบอบประชาธ ปไตยืรวมถึงคุณธรรมืจร ยธรรมืในด้านต่างืๆืเช่นืม ความตรง
ต่อเวลาืการรักษาความสะอาดืและอ ่นืๆืซึ่ งจะเป็นการส่งเสร มืและตอบสนองให้ผ ้เร ยนม ว ธ การเร ยนร ้ท ่
หลากหลายืผ ้เข ยนม ความต้องการืท ่จะให้ผ ้เร ยนเป็นผ ้ท ่ค้นหาืและบ รณาการว ธ การเร ยนร ้ืจนสามารถม องค์
ความร ้ืความถนัดืความชํานาญืทักษะทางว ชาสามัญืว ชาช พืและม จ นตนาการืตามท ่ผ ้เร ยนแต่ละคนต้องการ
ด้วยตนเองืซึ่งต้องผ่านมาตรฐานในระดับท ่พึงประสงค์ืขณะเด ยวกันก็ต้องการให้ผ ้เร ยนืม ความสามารถในการ
ปฏ บัต งานร่วมกับผ ้อ ่นได้อย่างม ความสุขืม ความค ดสร้างสรรค์ืสามารถปรับตัวเข้าหากันืร ้ืและเข้าใจืม ทักษะ
ในกระบวนการจดบันทึกลงในแฟ้มสะสมงานืการอภ ปรายโต้แย้งกันด้วยเหตุืและผลืใช้เหตุผลเป็นหลักในการ
ตัดส นปัญหาืม ภาวะผ ้นําือันจะนําส ่การทํางานท ่เป็นระบบมากขึ้นืสามารถอธ บายขั้นตอนการปฏ บัต งานื
ปัญหาืและนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาือันจะส่งผลให้เก ดความภาคภ ม ใจในผลงานของตนเองืม ความสุขื
และรักการทํางาน 
 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 ่สนใจืสามารถนําไปปรับใช้ืให้เหมาะสมืกับการจัดการ
เร ยนร ้ของท่านได้ืตามต้องการืและหลังจากท ่ท่านได้ศึกษาืแผนการจัดการเร ยนร ้ฉบับน ้แล้วืหากพบว่าืยังม 
ส่วนท ่ต้องปรับปรุงืแก้ไขืหร อเพ ่มเต มืส ่งท ่ยังผ ดพลาดืบกพร่องประการใดืขอความกรุณาืได้ช่วยให้คําแนะนําืื
แก่ผ ้จัดทําด้วยืจักขอบพระคุณเป็นอย่างส ง 

                      
 
 

(นางสาว บุษกรืเหล็กเพชร) 
สาขาว ชาแฟชั่นและส ่งทอ 
ประเภทว ชาคหกรรม 

ว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
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คําอธ บายรายว ชา 
รหัสุ2401 2009  ุว ชา ศ ลปะการแต่งกายุุุท1  ุป2  ุน3  

จํานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ุ3  ุชั่วโมงุุรวมเวลาเรียนต่อภาคเรียนุ54ุชั่วโมง 
 
จ ดประสงค์รายว ชา  เพื่อให ้

1. ร ้และเข้าใจชน ด ลักษณะของส่วนประกอบเส ้อผ้าืเคร ่องแต่งกายืการเล อกผ้าืวัสดุตกแต่งและ
บุคล กภาพของผ ้สวมใส่ 

2. ร ้และเข้าใจหลักการืว ธ การเล อกเส ้อผ้าและเคร ่องประกอบการแต่งกายให้สัมพันธ์กันืการเล อกผ้าและ
วัสดุตกแต่งืการสร้างจุดเด่นในการแต่งกายืการปรับปรุงบุคล กภาพืและการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
บุคล กภาพผ ้สวมใส่ 

3. ม ทักษะในการเล อกผ้าเคร ่องแต่งกายให้สัมพันธ์กันืการเล อกผ้าและวัสดุตกแต่งืการสร้างจุดเด่นในการ
แต่งกายืการปรับปรุงบุคล กภาพืและการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

4. ม มนุษยสัมพันธ์และทักษะในการทํางานร่วมกับผ ้อ ่นืสามารถตัดส นใจและแก้ไขปัญหาในการทํางาน 
5. ม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ืและม เจตคต ท ่ด ต่องานอาช พ 
 

สมรรถนะรายว ชา 
1. ืแสดงความร ้เก ่ยวกับชน ดืลักษณะของส่วนประกอบเส ้อผ้าืเคร ่องแต่งกายืการเล อกผ้าืวัสดุตกแต่งื

และบุคล กภาพของผ ้สวมใส่ืืืืืืืืืื 
2. แสดงความร ้เก ่ยวกับการเล อกเส ้อผ้าและเคร ่องประกอบการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพผ ้สวมใส่ื

ตามหลักการและว ธ การ 
3. เล อกเส ้อผ้าเคร ่องแต่งกายืสร้างจุดเด่นในการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพตามหลักการืืืืืืืื 

 
คําอธ บายรายว ชา 
 ุุุุุุุุศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับืชน ดืลักษณะของส่วนประกอบเส ้อผ้าืเคร ่องแต่งกายืการเล อกผ้า
และวัสดุตกแต่งืความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของเส ้อผ้ากับเคร ่องแต่งกายืการสร้างจุดเด่นในการแต่งกายื
ปรับปรุงการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางว เคราะห์หลักสูตร 
 

รหัสว ชา  2401 2009 ชื่อว ชา ุศ ลปะการแต่งกาย ทุ1ุ ปุ2  นุ3 
ชั้นุปวช.1 สาขาว ชา คหกรรมศาสตร ์
              

พฤต กรรม 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ 

เงื่อนไขความรู้ 
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3ุห่วง 

คว
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พอ

ปร
ะม
าณ

 

คว
าม
มีเ
หต

 ผล
 

ภูม
 ค ้ม

กัน
 

1.ืศ ลปะกับเส อ้ผ้าและการแต่ง
กาย 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 2  15 6 9 

2.ืความแตกต่างระหว่างบุคคล 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2  15 5 9 
3.ืการเล อกผ้าและการตกแตง่
เส ้อผ้า 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 2  15 4 9 

4.ืส กับการแตง่กาย 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2  16 3 9 
5.ืองค์ประกอบเส ้อผ้า 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4  19 2 9 
6.ืการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
บุคล กภาพ 

2 2 4 2 2 1 1 1 1 4  20 1 9 

รวม 12 12 16 11 9 6   6 6  6 16  100  54 
ลําดับความสําคัญ 4 3 2 5 6 7 8 9 10 1  - - - 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรู 
 

 

หน่วยที ่
 

ชุื่อหนุ่วยการเรุียนรู้ 
จำนวน 
ชุั่วโมง 

 

สัปดาหท์ี ่

 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 

 

  ศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแตง่กาย 
     1.ืความหมายของการแต่งกาย 
ืืืืื2.ืความสาํคัญของการแต่งกาย 
     3. หลักสําคัญในการแต่งกาย 
     4. องค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 
 

ืืความแตกต่างระหว่างบุคคล 
1. การเจร ญเต บโตและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ 
2. ความแตกต่างของร ปร่าง 
3. ร ปร่างของผ ้หญ ง 

. 
 การเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

1. หลักการเล อกผ้าให้เหมาะสมกับแบบเส ้อ 
2. ประเภทของผ้า 
3. การตกแต่งเส ้อผ้า 

 
 ส กับการแต่งกาย 

1. แม่ส และวงจรส  
2. วรรณะของส  
3. การใช้ส ให้เหมาะกับผ ้สวมใส ่

 
 องค์ประกอบเส ้อผ้า 

1. ปกเส ้อแบบต่างๆ 
2. คอเส ้อแบบต่างๆ 
3. เส ้อแบบต่างๆ 
4. กางเกงแบบต่างๆ 
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1-3 
 
 
 
 

4-6 
 
 
 
 

7-9 
 
 
 
 

10-12 
 

 

 
 

13-15 
 

 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรู 
 



 

 

หน่วยที ่
 

ชุื่อหนุ่วยการเรุียนรู้ 
จำนวน 
ชุั่วโมง 

 

สัปดาหท์ี ่

 
6. 

 
 

ืืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 
1. การแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง 
2. การแต่งกายเพ ่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย 
3. การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ 
4. ว ธ การแต่งกายให้ด ด เสร มบุคล ก 
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16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการตรวจสอบ และอนุญาตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 ควรปรับปรุงเก่ียวกบั
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
                (นางสาวภคพร  ไพบูลย)์ 
       หวัหนา้สาขาวิชาผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
       .................../.........................../.............. 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
           (นายศรากร บุญปถมัภ)์ 
        รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ............./.................../........... 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 อ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
            (นายปริวิชย ์ ไชยประเสิร์ฐ) 
                      ผูอ้  านวยการ 
        ............./.................../........... 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืศ ลปะกบัเส ้อผ้าและการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 1-3 
จํานวนื9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืศ ลปะกับการแต่งกาย 

1. สาระสําคญั 
ืเคร ่องแต่งกายเป็นส ่งท ่ช่วยส่งเสร มภาพลักษณ์ให้กับผ ้สวมใส่ืบ่งบอกถึงบุคล กภาพืรสน ยมืและบทบาท

หน้าท ่การงานืหากเราแต่งกายอย่างม ศ ลปะืถ กต้องืเหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์ืก็จะช่วยเสร มสร้างให้
เราเป็นผ ้ม บุคล กภาพท ่ด ืดั งนั้น ืจึ งควรแต่งกายให้ม ความเหมาะสมกั บอาช พและสถานภาพของ
ตนเอง นอกจากนั้นการแต่งกายท ่ด จะช่วยสร้างความประทับใจให้เก ดแก่ผ ้พบเห็นืเพราะการแต่งกายท ่ด นั้นเป็น
ส ่งแรกท ่จะสร้างความพอใจืความสนใจืความน่าเช ่อถ อืความศรัทธาและความไว้วางใจได้ 

2.  สมรรถนะประจําหนว่ย 
2.1.ือธ บายความสําคัญของการแต่งกายได้ 

 

2.2. อธ บายหลักสําคัญในการแต่งกายได้ 
 

2.3. อธ บายองค์ประกอบศ ลปะท ่เก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและเคร ่องแต่งกายได้ 
 

2.4. อธ บายส ท ม่ ผลต่ออารมณ์ของการแต่งกายได้ 
 

3. จุ ดประสงค์การเรยีนรู ้
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1. ความสาํคัญในการแตง่กาย 
 

3.1.2. องค์ประกอบศ ลปะท ่เก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและเคร ่องแต่งกาย 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1. สามารถนําหลักในการแต่งกายไปใช้ในช ว ตประจําวันได้ 
  

3.2.2. สามารถนําองค์ประกอบศ ลปะไปใช้ในการออกแบบเส ้อผ้าได้ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค ์
 

3.3.1. ความรับผ ดชอบ 
 

3.3.2.ืความเช ่อมั่นในตนเอง 
 

3.3.3. ความสนใจใฝ่ร  ้

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวมื9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ศ ลปะกบัเส ้อผ้าและการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 1-3 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ศ ลปะกับการแต่งกาย 

ุุ4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
ืืืืืความหมายของการแต่งกาย 
การแต่งกาย หมายถึง การตกแต่งร่างกายด้วยเส ้อผ้าืและเคร ่องประดับทุกอย่างตั้งแต่ศ รษะจรดเท้า  หากร ้จัก
เล อกเคร ่องแต่งกายท ่เหมาะสมกับตนเองืจะทําให้ม บุคคลม บุคล กภาพท ่ด  นอกจากต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ตนเองแล้วืต้องเหมาะสมกับกาละืค อเหมาะสมกับเวลากลางวันืกลางค นืงานโอกาสต่างืๆืและเหมาะสมกับ
เทศะค อเหมาะสมกับสถานท ่ืเช่นืสถานท ่ราชการืโรงเร ยนืสถานท ่ท่องเท ่ยวืโรงภาพยนตร์ืห้างสรรพส นค้าื
เป็นต้น 

ความสําคัญของการแต่งกาย 
การแต่งกายนอกจากจะม วัตถุประสงค์เพ ่อความสวยงามืเพ ่อเสร มสร้างบุคล กภาพืและช่วยสร้างความ

ประทับใจให้เก ดแก่ผ ้พบเห็นแล้วืการแต่งกายท ่ด นั้นยังเป็นส ่งแรกท ่จะสร้างความพอใจืความสนใจืความเช ่อถ อื
ความศรัทธาและความไว้วางใจให้แก่ผ ้พบเห็นได ้ดังนั้นืการแต่งกายจึงม ความสําคัญืดังน  ้

1. เพ ่อป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม 
ืืืืืืืืืการสวมใส่เส ้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศืได้แก่ือากาศร้อนือากาศหนาวืลักษณะการประกอบ
อาช พโดยเฉพาะผ ้ท ่ทํางานประเภทต่างืๆืท ่อาจเก ดอันตรายได้ระหว่างการปฏ บัต งาน  ได้แก่ืชุดป้องกันของ
พนักงานดับเพล งืเคร ่องแบบของข้าราชการืทหารืตํารวจืเป็นต้น  
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2. เพ ่อบ่งบอกถึงเช ้อชาต ืวัฒนธรรมและขนบธรรมเน ยม 

ืืืืืืืเม ่อมนุษย์ม สต ปัญญามากย ่งขึ้นม การอย ่รวมกันเป็นกลุ่มชนและจากการอย ่ร่วมกันเป็นหม ่คณะจึง
จําเป็นต้องม ระเบ ยบและกฎเกณฑ์ในอันท ่จะอย ่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยไม่ม การรุกรานซึ่งกันและกันืจากการ
ปฏ บัต ท ่กระทําส บต่อกันมาน ้เองในท ่สุดได้กลายมาเป็นขนบธรรมเน ยมืประเพณ และวัฒนธรรมขึ้นในสมัย
โบราณืเม ่อม การเฉล มฉลองประเพณ สําคัญต่างืๆืเช่นืการเก ดืการตายการเก็บเก ่ยวพ ชผลืหร อเร ่มม การสังคม
กับกลุ่มอ ่นืๆก็จะม การประดับหร อตกแต่งร่างกายให้เก ดความสวยงามด้วยเคร ่องประดับต่างืๆืเช่นขนนกืหนัง
สัตว์ืหร อทาส ตามร่างกายืม การสักหร อเจาะบางครั้งก็วาดลวดลายตามส่วนต่างืๆืของร่างกายืเพ ่อแสดงฐานะ
หร อตําแหน่งซึ่งในปัจจุบันก็ยังม หลงเหล ออย  ่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพ ้นเม องของประเทศต่างืๆ 

 

 

 

3. เพ ่อแสดงสถานะทางสังคม 

ืืืืสถานะภาพทางเศรษฐก จและสังคมของมนุษย์ืแต่ละบุคคลย่อมไม่เหม อนกันจึงทําให้เก ดการแต่งกายท ่
แตกต่างกันออกไปืสังคมทั่วไปม หลายระดับชนชั้นม การแบ่งแยกกันตามฐานะทางเศรษฐก จืเช่นืชนชั้นระดับ
เจ้านายืชาวบ้านืและกรรมกรการแต่งกายสามารถบอกได้ถึงสถานภาพทางสังคมของผ ้สวมใส่ได้ อ กด้วยเช่นื
ระดับการศึกษาืฐานะความเป็นอย  ่
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หลักสําคัญในการแต่งกาย 

1. ความสะอาด(Clean) 
ืืืืืืืืืืืความสะอาดของเคร ่องแต่งกายม ส่วนสําคัญในการเสร มสร้างบุคล กภาพอย่างมากืหากบุคคลท ่แต่ง
กายด้วยเส ้อผ้าท ่ม ราคาแพงืแต่ขาดความสะอาดืทําให้ด หมดคุณค่าและเป็นการทําลายบุคล กภาพและความ
น่าเช ่อถ อลงืดังนั้นทุกคนจึงควรให้ความสําคัญกับการรักษาความสะอาดของเส ้อผ้าืพร้อมทั้งทะนุถนอมเน ้อผ้า
ให้อย ่ในสภาพด อย ่เสมอ 

 

 
 

2. ความสุภาพเร ยบร้อย (Polite) 
ืืืืืืืืความสุภาพเร ยบร้อยในการแต่งกายืควรเร ่มตั้งแต่ศ รษะจรดเท้าืเช่นืทรงผมืส ผมืเส ้อผ้าืไดแ้ก่ืส ืแบบื
ขนาดืรองเท้าืการเล อกเคร อ่งประดับืกระเป๋าถ อืควรเล อกให้เหมาะสมกับตนเองืไม่ควรตามแฟชั่น 
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 3.ืความถ กต้องตามโอกาสและกาลเทศะ (Be temperate) 

      การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะเป็นการให้เก ยรต ตนเองและผ ้อ ่นช่วยให้เก ดความมั่นใจ
ในการดําเน นก จกรรมต่างืๆืแต่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามืผ ้แต่งควรม พ ้นฐานท ่ความสุภาพเร ยบร้อยืในการ
แต่งกายเป็นหลักืซึ่งหมายถึงทั้งหมดตั้งแต่ศ รษะจรดเท้าืดังนั้นผ ้สวมใส่จึงควรพ จารณาว่าตนเองจะไปทําอะไรื
ท ่ไหนือย่างไรืเพ ่อเล อกเส ้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสืเช่น 

- การไปต ดต่อธุรก จืควรให้ความสําคัญกับความเร ยบร้อยืและความสะอาดของเส ้อผ้าและร่างกายเป็นอย่าง
ย ่งืควรใส่เส ้อส ทเพ ่อให้ด ม ความน่าเช ่อถ อมากย ่งขึ้น 

 

 
 
 

- การไปงานเล ้ยงืควรพ จารณาลักษณะงานืสถานท ่จัดงานว่าม ความหร หรามากน้อยเพ ยงใดืถ้าเป็น
งานเล ้ยงตอนกลางวันของบร ษัทือาจใส่เส ้อผ้าชุดทํางานกลางวันปกต ืโดยเสร มเคร ่องประดับให้ด สดใสขึ้นื
สําหรับงานกลางค นืควรสวมเส ้อผ้าท ่ด หร หรามากขึ้นืแต่งหน้าเข้มมากขึ้นและสวมเคร ่องประดับพอสมควร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 - การไปเล่นก ฬาืควรสวมเคร ่องแต่งกายท ่ถ กต้องเหมาะสมืเช่นืเส ้อท เช ้ตืกางเกงวอร์มืรองเท้าผ้าใบื

ซึ่งนอกจากจะเหมาะสมแล้วืยังช่วยให้ม ความคล่องตัวและลดอุบัต เหตุท ่อาจเก ดขึ้นได้ 

4. ความเหมาะสมกับอาช พ (Appropriate to the profession) 
            ืืืืืืืืืืการแต่งกายให้เหมาะสมกับอาช พเป็นส ่งท ่ควรคํานึงถึงอย่างย ่งืเพราะบางอาช พเป็นอาช พท ่เส ่ยงกับ

อันตรายจึงม ชุดเฉพาะท ่ใส่ในการปฏ บัต งานืเช่นืพนักงานดับเพล งืพนักงานไฟฟ้าืหร อบางอาช พต้องการความ
น่าเช ่อถ อืก็ควรเล อกเส ้อผ้าให้เหมาะสมเพ ่อเป็นการเสร มสร้างบุคล กภาพืเช่นืคร ืแพทย์ืพนักงานธนาคารืเป็น
ต้น 

 
 

5. ความเหมาะสมกับวัย (Age appropriate) 
 ืืืการแต่งกายนั้นืผ ้แต่งกายควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับอายุเป็นองค์ประกอบืดังน ้ 

      5.1 วัยเด็กืเส ้อผ้าควรจะม ส สันสดใสืร ปแบบน่ารักืม ลายการ์ต น 
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5.2 วัยรุ่นืเส ้อผ้าควรม ส สันอ่อนืๆืแบบของเส ้อผ้าเป็นไปตามลักษณะร ปร่างและความชอบของแต่

ละคนืไม่ควรสวมเส ้อผ้าท ่เปิดเผยืหร อรัดร ปจนเก นไปืโดยเฉพาะเส ้อหร อกางเกงท ่รัดร ปมากืๆือาจเก ดผลเส ย
ต่อสุขภาพได้ืไม่ควรใส่เส ้อผ้าท ่ม ราคาแพงเก นความจําเป็นืและไม่ควรใส่เคร ่องประดับท ่ด หร หราืซึ่งนอกจากด 
ไม่เหมาะสมกับวัยแล้วืยังอาจเป็นอันตรายต่อตนเองอ กด้วยืสําหรับรองเท้าควรเป็นรองเท้าท ่สวมใส่สบายื
สะดวกืคล่องตัวืเหมาะกับก จกรรมืและไม่ควรซ ้อรองเท้าท ่แพงเก นไปืเน ่องจากในวัยรุ่นเป็นวัยท ่ม การ
เปล ่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว 

 

                      
 

5.3 วัยผ ้ใหญ่ืเส ้อผ้าท ่เหมาะสมกับวัยผ ้ใหญ่ควรม ส สุภาพเร ยบร้อยืเพ ่อให้ด สง่างามืเหมาะสมกับวัย
และบุคล กภาพของตนเอง 

 

 
 

6. ความเหมาะสมกับร ปร่าง (The shape) 
            ืืืืืืืืืืืศ ลปะการแต่งกายท ่ช่วยส่งเสร มบุคล กภาพและภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างด ค อการแต่งกายให้เหมาะสม

กับร ปร่างและสัดส่วนของตนืโดยม วัตถุประสงค์เพ ่อให้เส ้อผ้าท ่แต่งช่วยอําพรางจุดบกพร่องของร ปร่างืพร้อมทั้ง
ส่งเสร มจุดเด่นของร ปร่างทําให้เก ดความเหมาะสมืสวยงามือย่างลงตัว 

 
 
 

 

 



 

 
ศ ลปะกับเสื้อผ้าและการแต่งกาย 
ืืืืืืเส ้อผ้าเป็นส่วนหนึ่งของเคร ่องนุ่งห่มืหร อเคร ่องแต่งกายืเส ้อผ้าม ไว้ปกปิดร่างกายืและป้องกันภัยจาก

ส ่งแวดล้อมภายนอกืและเส ้อผ้ายังช่วยเสร มสร้างบุคล กภาพให้ม ภาพลักษณ์ท ่ด ืหากต้องการม ภาพลักษณ์ท ่ด ื
ผ ้นั้นจะต้องเล อกแต่งกายด ืม รสน ยมืรสน ยมของการแต่งกายขึ้นอย ่กับศ ลปะืศ ลปะในการแต่งกายจึงเป็นส ่ง
สําคัญืในการแต่งกายโดยทั่วไปจะคํานึงถึงขนาดืร ปร่างืเพศืวัยืและบุคล กของการสวมใส่ืและศ ลปะจะเป็น
ส่วนเสร มเพ ่มเต มหร อประดับตกแต่งให้เก ดรสน ยมืศ ลปะจึงม ความสัมพันธ์กับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 

องค์ประกอบศ ลปะที่นํามาเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าและการแต่งกายุได้แก่ 
               1. ขนาดและสัดส่วน (Size and Proportion) ขนาดและสัดส่วนม ความสัมพันธ์กันืขนาดเก ่ยวพันกับ

สัดส่วนืหากร่างกายม ขนาดใหญ่ืสัดส่วนจะขยายใหญ่ืดังนั้นในการแต่งกายืหร อการออกแบบเส ้อผ้าท ่แก้ไข
ข้อบกพร่องของสัดส่วนของร่างกายืเช่นืคนหน้าอกใหญ่ืควรสวมเส ้อท ่ม ปกหร อเส ้อคอว ืเพ ่อช่วยให้ทรวงอก
เล็กลงืหร อผ ้ท ่อ้วนควรเล อกเส ้อผ้าชุดหลวมท ่ไม่เน้นบร เวณเอวืหร อคับตึงืเพราะจะเน้นให้เห็นขนาดท ่ชัดเจน   
        2. ความกลมกลืน (Harmony) ความกลมกล นในการแต่งกายืได้แก่ืความกลมกล นของส เส ้อผ้าและการ
ตกแต่งืการใช้ส ตกแต่งืควรม ความกลมกล นกับบุคล กือายุืเพศืและวัยืผ ้ส งอายุควรใช้เส ้อผ้าท ่ม ส เข้มืไม่
ฉ ดฉาดืเพราะจะทําให้ด อ่อนโยน 

                3. การตัดกัน (Contrast) การตัดกันในการแต่งกายืทําได้หลายว ธ ืทั้งในด้านการตัดกันด้วยขนาดื
ลวดลายืแบบืหร อส ืการตัดกันเพ ่อสร้างจุดเด่นืดังนั้นในการตัดกันืจึงควรคํานึงถึงผ ้สวมใส่ืว่าม บุคล กภาพท ่
เหมาะสมอย่างไรืในการตัดกันควรพ จารณาถึงปร มาณของการตัดกันืซึ่งไม่เก นื80 เปอร์เซ็นต์ของผลงานืเช่นื
การใช้ส ตัดกันของเส ้อผ้าืควรตัดกันไม่เก นื80 เปอร์เซ็นต์ 

                4. เอกภาพ (Unity) เอกภาพของการแต่งกายคล้ายกับความกลมกล นืซึ่งเน้นในด้านความสัมพันธ์และ
ความสอดคล้องืในการแต่งกายควรให้ม ความสอดคล้องในด้านแบบืส ืหร อการตกแต่งืให้ผสมกลมกล นเป็น
กลุ่มเด ยวกันืหร อในลักษณะเด ยวกันเพ ่อด เร ยบร้อยสวยงามืเอกภาพในการแต่งกายได้แก่การแต่งกายในชุด
ทํางานท ่ม ส เด ยวกันืตกแต่งในแบบเร ยบง่ายืแต่ด คล่องแคล่วในการปฏ บัต งาน 

                5. การซ้ํา (Repetition) หากในการจัดอาหารืการวางแตงกวารอบขอบจานค อการซ้ําืในการแต่งกาย
การเร ยงกระดุมของเส ้อผ้าก็ค อการซ้ําเช่นกันืการซ้ําทําในลักษณะของการตกแต่งืเช่นืการต ดล กไม้รอบคอบ
เส ้อืหร อชายกระโปรงืหร อการตกแต่งด้วยลวดลายของผ้าืและส ของการตกแต่งืเหตุท ่ต้องทําซ้ําก็เพ ่อดึงด ด
ความสนใจืหร อเบ ่ยงเบนความสนใจของส่วนบกพร่องต่างืๆืของร่างกายนั่นเอง 

6. จังหวะ (Rhythm) ในการแต่งกายืจังหวะเปร ยบเสม อนช่วงระยะของการนําสายตาท ่เช ่อมโยงหร อ
ต่อเน ่องกันืหร อการประสานต่อเน ่องกันของสายตาอย่างม จังหวะของส่วนประกอบเคร ่องแต่งกายืเช่นืปกเส ้อื
เข็มขัดืกระโปรงหร อรองเท้าืการออกแบบเส ้อผ้าอย่างม จ ังหวะก็เพ ่อสานองค์ประกอบย่อยเข้าเป็น
องค์ประกอบใหญ่ืเพ ่อสร้างจุดเด่นท ่ชัดเจนืการเช ่อมโยงสายตาอย่างม จังหวะสามารถทําได้โดยการซ้ําของวัสดุ
ท ่คล้ายกันืหร อต่างกันืโดยทําเป็นจังหวะท ่เหม อนกันหร อต่างกันืซึ่งขึ้นอย ่กับวัตถุประสงค์ของการสร้างจุด
สนใจนั้นืๆ 

 
 

 



 

 
        7. การเน้นุ(Emphasis) เม ่อจังหวะสร้างจุดเด่นืจุดเด่นนั้นจะทําให้เก ดการเน้นืในการเน้นของการ
แต่งกายเป็นการอําพรางข้อบกพร่องืโดยเบ ่ยงเบนความสนใจไปยังส่วนอ ่นืหร อในขณะเด ยวกันการเน้นอาจ
เร ยกร้องหร อสร้างจุดสนใจให้กับการออกแบบนั้นืๆืในการเน้นอาจเน้นด้วยเคร ่องประดับืลวดลายืหร อส สัน
ของลวดลายผ้า 

ืืืืืืืืืืืืืืื8. ความสมด ล (Balance) ความสมดุลในการแต่งกายทําได้หลายว ธ ืในการสร้างความสมดุลของการ
แต่งกายจะจัดแบ่งเป็นด้านบนืและด้านล่างืเช่นืเส ้อและกระโปรงืหร อเส ้อกับกางเกงืการทําให้สมดุลือาจใช้
ลวดลายหร อน้ําหนักของส เส ้อผ้าช่วยในการแบ่งนํ้าหนักได้ืเช่นืใส่กระโปรงส ดําืและใส่เส ้อส ขาวสลับดําืเป็นต้น 
         9. สี (Color) ส เป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับงานศ ลปะืเพราะส ต่างืๆืจะทําให้เก ดความสวยงามื
น่าสนใจืและแสดงถึงอารมณ์ืความร ้สึกืในการแต่งกายส จะช่วยเสร มบุคล กของผ ้สวมใสืและ  ยังเป็นแรง
บันดาลใจืในการแสดงออกถึงความร ้สึกืและความน่าสนใจืดังนั้นในบร ษัทใหญ่ืๆืหลายบร ษัทจึงได้จ้างนัก
ออกแบบเส ้อผ้าืออกแบบเส ้อผ้าและเคร ่องแต่งกายืโดยเล อกแบบและส เพ ่อสร้างความสนใจต่อล กค้าเช่นื
พนักงานธนาคารืพนักงานต้อนรับืหร อพนักงานขายส นค้าืจะม ส สันท ่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของงานืใน
การใช้ส ของเส ้อผ้าควรใช้ในลักษณะของค่าน้ําหนักื(Value) ค อืม การใช้ส อ่อน-แก่ืเพ ่อเก ดความแตกต่างของค่า
น้ําหนักส ืเช่นืส เข ยวอ่อนหร อส เข ยวเข้มืหร อการใช้ส ประสานกลมกล นื(Harmony) ท ่ด แล้วนุ่มนวลืเช่นืส 
โทนเด ยวกันืและหากต้องการความืืสดช ่นการใช้ส สดหร อส ตัดกันในปร มาณท ่ต่างกันก็อาจทําให้สดช ่นได้  
         การแต่งกายท ่เก ่ยวข้องกับการใช้ส ทางจ ตว ทยา  จะม ปฏ ก ร  ยาต่ออารมณ์ของการแต่งกายืดังน ้ 
     ุุุุุุุุสีแดง เป็นส ท ่กระตุ้นจ ตใจเป็นอย่างด ืเย้ายวนืร้อนแรงืผ ้ท ่ใส่ส แดงจะต้องเป็นคนท ่ม ความมั่นใจใน
ตัวเองืเปิดเผยืและเป็นผ ้นํา 
     ุุุุุุุุสีเหลือง เป็นส ท ่บ่งบอกถึงความเป็นม คนม อารมณ์ด ืร่าเร งือ่อนโยนืม พลังืความฉลาดืและ
จ นตนาการืสนใจงานืการใส่ส เหล องอาจลดความสดใสลงหร อใส่เป็นเส ้อคลุมจะทําให้ลดความเจ ดจ้าลง  
      ุุุุุุุสีเขียว เป็นส ท ่แสดงออกถึงความสุขุมืเย อกเย็นืเหมาะสําหรับงานท ่ต้องใช้พลังืหร อความค ดืเม ่อ
ใส่ส เข ยวจะด เป็นคนกระฉันกระเฉงและพัฒนาตนเอง 
             สีฟ้า เป็นส ของความสงบและพักผ่อนืมักใส่ในวันหยุดในบรรยากาศท ่ผ่อนคลายืด สดช ่นืควรเล ่ยง
ส ฟ้าหากร ้สึกหดห ่เพราะจะทําให้เหงามากขึ้นืควรใส่ค ่กับส ส้มอ่อน 
ุุุุุุุุุุุุุสีม่วง เป็นส ท ่ขรึมืสง่าืเก ดความศรัทธาและความสงบืหากเป็นคนท ่เปิดกว้างจะยอมรับส ม่วงได้ ส 
ม่วงปนแดงจะสร้างความมั่นใจได้ด  
     ุุุุุุุุสีขาว เป็นส ท ่ใสสะอาดืเข้าได้กับทุกส ืชอบค้นหาความจร งของช ว ตืเป็นส ของนักค ดืเม ่อใส่ส ขาวจะ
ทําให้ขาดอํานาจในการตัดส นใจ 
     ุุุุุุุุสีดํา เป็นส ท ่แสดงออกถึงความมั่นในตัวเองืผ ้ท ่ใส่ส ดําจะแสดงถึงการให้ผ ้อ ่นนับถ อืเป็นส ท ่ชอบอย ่
อย่างโดดเด ่ยว 
     ุุุุุุุุสีน้ําเง น เป็นส ท ่ควบคุมตนเองได้ด ืม ความลึกซึ้งืรับผ ดชอบืสนุกกับทุกเร ่องืควรใช้ส น้ําเง นกับส 
สดใสต่างืๆืจะทําให้ด ด ขึ้น 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืศ ลปะกบัเส ้อผ้าและการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 1-3 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ศ ลปะกับการแต่งกาย 

5.1ุการนุําเขาสบูทเรุียน 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืื1. เตร ยมวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อืหอ้งปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืืืเวลาปฏ บัต ก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืื- ปฏ บัต นอกเวลาเร ยน 
ืืืืืืืืื2. อธ บายหัวข้อต่อไปน ้  
ุุุุุุุุุุุุ- จุดประสงค์รายว ชาืสมรรถนะรายว ชาืคําอธ บายรายว ชาืระเบ ยบการเข้าออกชั้นเร ยน 
ืืืืืืืืืืืืื- จํานวนสัปดาห์ืจํานวนคาบท ่เร ยน 
             - ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน  ้
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุ- เอกสารประกอบการสอน 
ืืืืืืืืื3. ให้ผ ้เร ยนเสนอความค ดเห็นในประเด็นต่อไปน ้ 
              - ว ธ การเร ยนืการปฏ บัต งาน 
              -ืการแบ่งกลุ่มทํางานร่วมกัน 
ืืืืืืืืืืืืืื- ว ธ การวัดผลืประเม นผลการเร ยน 
         4. ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน ้ 
ืืืืืืืืืืืืื- อธ บายถึงความหมายและความสําคัญของการแต่งกายได้หร อไม ่หากม ผ ้เร ยนร ้จักขอใหช้่วยอธ บายให้ื
เพ ่อนร่วมช้ันฟัง 
ืืืืืืืืืืืืื- ขอให้ผ ้เร ยนช่วยกันบอกถึงหลักสําคัญในการแต่งกาย 
             - ให้อภ ปรายคําว่า “องค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย” 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืื  1.ืช่วยผ ้สอนเตร ยมห้องปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืื2.ืฟังการอธ บายืร่วมสอบถามข้อข้องใจืและทําความเข้าใจืในเร ่องต่างืๆืท ่ผ ้สอนอธ บายให้ฟัง 
ืืืืืืืืืืืื3. แสดงความค ดเห็นืตามท ่ต้องการโดยใช้ว ถ ทางประชาธ ปไตย 
ืืืืื  ืืืืื4.ร่วมตอบคําถาม และอธ บายส ่งท ่ตนเองร  ้เก ่ยวกับความหมายและความสําคัญของการแตง่กายได้ืหลัก
สําคัญในการแต่งกายืและร่วมกันอภ ปรายคําว่า “องค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย” 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุแบบทดสอบ/แบบจดบันทึก 
 
 
      

 
 

 

 



 

 
  5.2ุการเรุียนรื ้ 
     ืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืื- อธ บายเก ่ยวกับความหมายและความสําคัญของการแต่งกายืหลักสําคญัในการแต่งกายืและื
องค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับองค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับเส ้อผ้าและการแต่งกายและอภ ปราย
ภายหลังการชมส ่อการเร ยน 
ุุุุุุุุุุุุ- มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุPower Point “ศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแตง่กาย” 
           ก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ืรว่มอภ ปรายในเร ่อง และประเด็นตา่ง ๆ เก ่ยวกับความหมายและความสําคัญของการแตง่กายืหลัก
สําคัญในการแต่งกายืและองค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับการแต่งกายืท ่ได้ชมจากส ่อของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืืื2.ืร่วมกันปฏ บัต งานืตามท ่ผ ้เร ยนต้องการอย่างอ สระืและม ความสุข 
5.3ุการสรุ ป 
ืืืืืืืืก จกรรมของผ ส้อน 
            มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
                -ืให้สรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในชั่วโมงเร ยนืจัดทําเป็นรายงานนําส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ร่วมกันปฏ บัต งานตามท ่ได้รับมอบหมาย 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืแบบจดบันทึก 
5.4ุการวุัดและประเม ุนผล 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลก่อนเรียน 

     ประเม นความร ้ื ความเข้าใจืทักษะืเร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการ
ถาม/สอบฯ 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับเร ่องท ่
เร ยนืโดยให้บอกอธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นใหผ้ ้เร ยนทํารายงานตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถ 
 
ืืืืืืืื 

 
 



 

 
ืืืืืืืืเกณฑ์การประเม น 
             1.กลุ่มม ความร ้ด  ค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร ออธ บายถึงศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายื2ืข้อ/เร ่องืขึ้นไป 
             2.กลุ่มม ความร ้ปานกลางืค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร อหร ออธ บายถึงศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายืืืืืืื
1ืข้อ/เร ่อง 
             3.กลุ่มไม่ม ความร ้ืค อกลุ่มท ่ไม่สามารถบอกหร ออธ บายถึงศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายืได้เลย 
 

การประเม นผลขณะเรียน 
     ืืืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืในเร ่องท ่เร ยน 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืืมอบหมายงานผ ้เร ยนืให้ปฏ บัต งานืืจํานวนื1 ืข้อ  เร ่อง 
 
        เกณฑ์การประเม น 
ืืืืืืืืืืืืื1.ืผลงานถ กต้อง/เหมาะสม/สวยงาม                      4 คะแนน   
             2.ืใช้ืวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อถ กต้องเหมาะสม  3 คะแนน 
             3.ืผลงานม องค์ประกอบืครบตามจํานวนท ่กําหนด 3 คะแนน 
   ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรวม 10 คะแนน 
 

ุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
   ผลงานถูกต้อง/เหมาะสม/สวยงาม 
  1.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานมาก 4 คะแนน 
  2.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานปานกลาง 3 คะแนน 
  3.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืและว ธ การเหมาะสมกับการทํางานน้อย 1 คะแนน 
  4. ไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุใชุ้อ ปกรณ์ุเครื่องมือถูกต้องเหมาะสม 
  1.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 3 ชน ดขึ้นไป   3 คะแนน 
  2.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 2 ชน ด   2 คะแนน 
  3.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 1 ชน ด   1 คะแนน 
  4. ืไม่ม วัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อ   0 คะแนนืืื 
 
 



 

 
ุุุุุุุุุุุุุุุปฏ บัต งานเหมาะสมุครบตามองค์ประกอบ/จํานวนที่กําหนด 
  1.  ปฏ บัต งานจํานวน 1  เร ่องืขึ้นไป                                     3 คะแนน 
  2.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      2 คะแนน 
  3.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      1 คะแนน 
  4. ืไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลหลังเรียน 
 ืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 
 
 เครื่องมือประเม น 
       รายงานสรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในช่ัวโมงเร ยน 
 
ุุุุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
       บันทึกองค์ความร ้ืเร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายืถ กต้องืครบถ้วนืสมบ รณ์ื 
 ได้คะแนนเต็มื10ืคะแนน 
 
ุุุุุุุุุุเครื่องมือประเม นค ณธรรม จร ยธรรม 

 จ ดประสงค์ปลายทางุม ระเบ ยบเร ยบร้อย 
 เกณฑ์การประเม น 
 1. ตรงต่อเวลา  5 คะแนน 
 2. การรักษาความสะอาดผลงาน วัสดุือุปกรณ์ เคร ่องม อ 
  และห้องปฏ บัต งาน  5 คะแนน 
   รวม 10 คะแนน 
ุุุุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
  ตรงต่อเวลา 
 1. เข้าืออกห้องเร ยน และส่งงานตรงเวลา  5 คะแนน 
 2. เข้าืออกหอ้งเร ยนืตรงเวลา  4 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 1-5 นาท  3 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 6-10 นาท  1 คะแนน 
 4. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน มากกว่า 10 นาท   
  หร อขาดเร ยนโดยไม่ม เหตุผล  0 คะแนน 
   
 
  

 



 

 
  การรักษาความสะอาดฯ 
 1.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อืห้องปฏ บัต งาน 5 คะแนน 
 2. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 3ือย่าง  4 คะแนน 
 3.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด 2ือย่าง  3 คะแนน 
 4. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 1ือย่าง  2 คะแนน 
 5. ไม่จัดเก็บืรักษาความสะอาด  0  คะแนน 
ุุุ 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย  

ช ่อหน่วย ศ ลปะกบัเส ้อผ้าและการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 1-3 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืศ ลปะกับการแต่งกาย 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ สื่อสุ ่งพ มพ ์
      แบบจดบันทึกื(ใช้ประกอบการสอนก จกรรมท  ่1) 

 

6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
         ไฟล์ขอ้มูลโปรแกรมไมโครซอฟเว ด/เพาเวอร์ุพอ้ยท์ฯุื(ระบ ตามที่จัดทําจร ง) 
  - เร ่องจุดประสงค์รายว ชา สมรรถนะรายว ชาืและคําอธ บายรายว ชา     
  - เร ่องจํานวนสัปดาห ์จํานวนคาบท ่เร ยน   
                   - เร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 
6.3ุ ห ุนจําลองหรุือของจร ง (ุถามุี) 
       - 
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
     แหล่งเรียนรู ้

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื- ห้องสมุดว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
  -ืห้องปฏ บัต การผ้าื523 สาขาว ชา แฟชัน่และส ่งทอืประเภทว ชาคหกรรม 
  - เว็บไซด์ท ่เก ่ยวข้องกับความศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 

  - ฯลฯ 
 

7. เอกสารประกอบการจดัการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
    แบบบันทึกความร ้ื 

 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอืน่ 
 

   การบ รณาการกับว ชาศ ลปะการออกแบบืม เน ้อหาเก ่ยวกับองค์ประกอบศ ลปะท ่นํามาเก ่ยวข้องกับการแต่งกายื
ความหมายและความสําคัญในการแต่งกายืหลักในการแต่งกายืรวมถึงส ท ่ม ผลต่ออารมณ์ของการแต่งกาย 



 

 
 

แบบบันทึกความรู้ 
ืคําช ้แจงืให้นักเร ยนบันทึกความร ้ืเร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายืมาเป็นข้อืืๆื 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ศ ลปะกบัเส ้อผ้าและการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 1-3 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ศ ลปะกับการแต่งกาย 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
- 

 

9.2ุ ขณะเรียน 
- ให้บันทึกองค์ความร ้ท ่ไดร้ับในระหว่างการเร ยนืโดยเข ยนในแบบบันทึกความร ้ืส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 

 

9.3ุ หลุังเรียน 
          - ให้ผ ้เร ยนืศึกษาืคน้คว้าเพ ่มเต มืเก ่ยวกับการแต่งกายแบบต่างๆ 

 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

1 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ศ ลปะกบัเส ้อผ้าการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 1-3 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ศ ลปะกับการแต่งกาย 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

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

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

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

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

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนครั้งท ่ื 4-6 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ความแตกต่างของวัย อายุ รูปร่าง 

1.  สาระสําคัญ 
ร่างกายคนเราืม การเจร ญเต บโตจากวัยทารกส ่วัยเด็กืวัยรุ่นืและวัยผ ใ้หญ่ื ซึ่งในแต่ละวัยขนาดของร่างกาย

จะม การเปล ่ยนแปลงแตกต่างกันไป 
 

2.  สมรรถนะประจําหนว่ย 
2.1.ือธ บายความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่างได้ 

 

2.2. อธ บายความแตกต่างของร ปร่างได้ 
 

2.3. อธ บายเก ่ยวกับร ปร่างของผ ้หญ งได้ 
 

3. จุ ดประสงค์การเรยีนรู ้
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1. ความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่าง 
 

3.1.2.ืร ปร่างของผ ้หญ ง 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

 3.2.1. สามารถว เคราะห์ร ปร่างของตนเองได ้
 

3.2.2. สามารถนําความแตกต่างของร ปร่างไปใช้ในการออกแบบเส ้อผ้าได้ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค ์
 

3.3.1. ความรับผ ดชอบ 
 

3.3.2. ม ความเช ่อมั่นในตนเอง 
 

3.3.3.ืความสนใจใฝ่ร  ้

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนครั้งท ่ื 4-6 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ความแตกต่างของวัย อายุ รูปร่าง 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ 

          วัยทารก 

     1. พัฒนาการด้านร่างกาย 

         ในระยะแรกคลอดทารกจะมีน้้าหนักตัวลดลง แต่เมื่อปรับตัวได้ดีขึ้นน้้าหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ระยะแรกเกิดถึง 6 เดือน หลังจาก 6 เดือนไปแล้วอัตราการเพิ่มของน้้าหนักจะลดลง ความสูงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
การเคลื่อนไหวของทารกในระยะแรกคลอด ทารกจะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ การ
เคลื่อนไหวเป็นไปในลักษณะปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การดูด การกางนิ้วเท้าเมื่อถูกลูบเท้าเบาๆ การผวาเมื่อได้ยิน
เสียงดังๆ เป็นต้น ปฏิกิริยาสะท้อนนี้จะหายไปเมื่อทารกอายุประมาณ 6 เดือน เนื่องจากกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เริ่ม
พัฒนาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น โดยการพัฒนาของกล้ามเนื้อจะเริ่มจากศีรษะ ล้าตัว แขนขา และนิ้วตามล้าดับ สัดส่วน
และขนาดร่างกายส่วนต่างๆของทารก ในระยะแรกเกิด จะเป็นลักษณะศีรษะโต กว่าล้าตัว เมื่ออายุได้ 1 ปี ศีรษะ
กับล้าตัวจะมีขนาดเท่ากัน จนกระทั่งอายุ 5 ปี ล้าตัวจึงจะโตกว่าศีรษะ การท้างานของอวัยวะต่างๆ จะเริ่ม
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ หลังจากการคลอดออกมา เช่น การท้างานของต่อมเหงื่อ เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกาย 
ประสาทสัมผัสต่างๆ ได้แก่ การรู้รส การได้กลิ่น การได้ยิน และการเห็น จะพัฒนาขึ้นจนช่วยให้เด็กแยกแยะสิ่ง
ต่างๆ ได้ดีขึ้นเป็นล้าดับ ระบบย่อยอาหารพัฒนาดีขึ้น โดยทารกจะเริ่มกินอาหารที่มีความข้น และ แข็งขึ้นเรื่อยๆ 
จนสามารถกินอาหารได้เหมือนผู้ใหญ่ 

2.พัฒนาการทางอารมณ ์

         ในระยะแรกคลอดทารกจะมีอาการตื่นเต้น ไม่แจ่มใสและชื่นบานสลับกันไป ซึ่งแยกได้ล้าบาก ต่อมา
อารมณ์จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามวุฒิภาวะและการเรียนรู้อาการที่แสดงออกทางอารมณ์ของทารกวัยนี้ ท้าให้เห็นได้
ว่าทารกวัยนี้อารมณ์โกรธ กลัว อิจฉาริษยา อยากรู้อยากเห็น ดีใจ และรัก เช่น การส่งเสียงร้องเมื่อไม่พอใจ การ
ถอยหนีหรือการร้องเมื่อเห็นคนแปลกหน้า การเรียกร้องความสนใจเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจน้องที่เกิดใหม่หรือคน
อื่นๆ มากกว่าตนเอง การรื้อค้นสิ่งของต่างๆการหัวเราะโอบกอดพ่อแม่หรือคนที่คุ้นเคยเป็นต้น 

 
 

 
 



 

 
1.3ืพัฒนาการด้านสังคม เด็กวัยน ้เร ่มร ้จักคบเพ ่อนและเล่นกับเพ ่อนได้ด ขึ้นืเด็กเร ่มร ้จักกากรปรับตัวให้

เข้ากบัเพ ่อนๆืซึ่งจะแสดงออกโดยการให้ความร่วมม อืการยอมรับฟังืการแสดงความเป็นผ ้นําืเด็กจะเร ่มร ้จักการ
แข่งขันเม ่ออายุประมาณื4-5ืปีืเป็นต้นไปืโดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างกลุ่มืเด็กท ่ม พ ่น้องหลายคนมักจะ
ทะเลาะเบาะแว้งกันืสาเหตุมักมาจาการแย่งของเล่นและลักษณะดังกล่ าวจะค่อยๆืหายไปเม ่อเด็กเต บโตขึ้นื
ความกล้าแสดงออกทางการคบเพ ่อนหร อการพ ดจาของเด็กขึ้นอย ่กับการเล ้ยงด ทางครอบครัวมากืนั่นค อืถ้า
ภายในครอบครัวม ความสัมพันธ์ท ่ด ต่อกันืเด็กมักจะร ้สึกกล้าและม ความมั่นคงในการเข้าสังคมนอกบ้านืเป็นต้นื
นอกจากนั้นืเด็กวัยน ้ยงัชอบรวมกลุ่มกับเพศเด ยวกันืและมักเปล ่ยนเพ ่อนเล่นไปเร ่อยๆ 

1.4ืพัฒนาการทางสต ปัญญา  ในวัยน ้เด็กจะร ้คําศัพท์ใหม่ๆืเพ ่มขึ้นมากและเข้าใจความหมายของคํา
เหล่านั้นได้ด ืเด็กจะแสดงความฉลาดของตนเองออกมาโดยการพ ดโต้ตอบกับผ ้ใกล้ช ดืซึ่งเร ่องท ่พ ดก็มักจะเป็น
เร ่องของตนเองและคนท ่เข้าไปเก ่ยวข้องกับตนืเด็กวัยน ้จะม ความจําด และในช่วงปลายวัยถ้าได้รับการฝึกหัดให้
อ่านและเข ยนหนังส อืเด็กก็สามารถจะทําได้ด ด้วย 

2.วัยเข้าเร ยน 
 ื2.1ืพัฒนาการทางร่างกายืในช่วงวัยน ้อัตราการเจร ญเต บโตจะลดน้อยลงเล็กน้อยืแต่ยังเป็นไปอย่าง

สม่ําเสมอืร่างกายของเด็กจะขยายออกทางส่วนส งมากกว่าส่วนกว้างืลําตัวแบนืแขนยาวออกือวัยวะย่อย
อาหารและระบบหมุนเว ยนของเล อดเจร ญเก อบเต็มท ่ืแต่หัวใจยังเจร ญช้ากว่าอวัยวะเหล่านั้นืม ฟันแท้ขึ้นแทน
ฟันน้ํานมเพ ่มขึ้นเร ่อยๆืฟันหน้ามักขึ้นก่อนฟันกรามโผล่พ้นเหง อกขึ้นมาเพ ่ อเป็นตัวกันให้ฟันหน้าซ ่อ ่นๆืขึ้น
ถ กต้องตามตําแหน่งของมันืสมองม น้ําหนักส งสุดืม กระด กข้อม อื6-7ืช ้นืยังไม่เจร ญเต็มท ่ืลักษณะของตายังไม่
เจร ญส งสุดืสายตายังเป็นสายตายาวอย ่ืการเคล ่อนไหวประสานกันไม่ด เต็มท ่ืเพราะพัฒนาการของกล้ามเน ้อไม่
เท่ากันืกล้ามเน ้อตาของเด็กหญ งมักจะพัฒนาได้เร็วกว่าเด็กชายืเด็กวัยน ้ม พลังมากจึงไม่อย ่น ่งืชอบทําก จกรรม
และชอบทําอย่างรวดเร็วืไม่ค่อยม ความระมัดระวังมากนักืทําให้ประสบอุบัต เหตุบ่อยๆืต่อมาเม ่อเด็กอายุอย ่
ในช่วงื9-10ืปีืการเจร ญเต บโตจะม ฟันเข ้ยวท ่ื1ืและเข ้ยวท ่ื2ืขึ้นืเม ่อเด็กม อายุื10ืปีขึ้นไปืการเจร ญเต บโต
จะเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งส่วนส งและน้ําหนักืเด็กหญ งจะโตกว่าเด็กชายืทั้งด้านร่างกายและวุฒ ภาวะืประมาณื
1-2ืปีืโดยพบว่าเด็กหญ งจะปรากฏลักษณะเพศขั้นท ่สองขึ้นเร ่อยๆืได้แก่ืตะโพกผายออกืทรวงอกเจร ญเต บโต
และเปล ่ยนแปลงไปืจึงมักทําอะไรงุ่มง่ามืเก้งก้างืนอกจากน ้เด็กหญ งจะเร ่มม ประจําเด อนระหว่างอายุประมาณื
11-12ืปีืส่วนเด็กชายไหล่กว้างขึ้นืม อและเท้าใหญ่ขึ้นืเร ่มม การหลั่งอสุจ ระหว่างอายุื12 -16ืปีืซึ่งเป็นการ
แสดงว่าวุฒ ภาวะทางเพศเร ่มเจร ญเต็มท ่ 

2.2ืพัฒนาการทางอารมณ์  เด็กวัยน ้จะม การเปล ่ยนแปลงทางอารมณ์มากืเพราะเด็กจะปรับตัวจาก
สภาพแวดล้อมเด มท ่บ้านไปส ่สภาพแวดล้อมใหม่ท ่โรงเร ยนือารมณ์กลัวจะเปล ่ยนไปจากการกลัวส ่งท ่ไม่ม ตัวตนื
สัตว์ืปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ืมากลัวส ่งท ่เก ดขึ้นได้จร งืเช่นืกลัวความอดอยากืกลัวไม่ม เพ ่อนืกลัวเร ยนไม่ด ื
เป็นต้น 

 



 

 
นอกจากน ้ืเด็กวัยน ้ยังต้องการเป็นท ่หนึ่งหร อเป็นคนแรกืต้องการแสดงตนให้เป็นท ่ช ่นชมของหม ่คณะืเด็กวัยน ้
จะม สํานึกว่าการอย ่ร่วมกับคนอ ่นเด อดร้อนและร ้จักเห็นอกเห็นใจคนอ ่นืในช่วงปลายของวัยน ้ืค อช่วงอายุ
ประมาณื10-12ืปีืเด็กจะเปล ่ยนว ธ แสดงอารมณ์โกรธจากการต่อส ้เป็นการโต้ตอบด้วยคําพ ดืส ่งท ่เด็กวัยน ้กลัว
มากท ่สุดค อืกลัวการไม่เป็นท ่ยอมรับของกลุ่มืไม่ต้องการเด่นหร อด้อยกว่าคนอ ่นืเด็กจะม การเปล ่ยนแปลงทาง
ความร ้สึกเร็วและง่ายืจนบางครั้งทําให้ร ้สึกขัดแย้งทางอารมณ์ขึ้นืในระยะการเปล ่ยนแปลงืความกลัวจะค่อย
เปล ่ยนเป็นความกังวลในเร ่องร ปร่างของตนือยากเป็นคนแข็งแรงและสวยงามืกังวลว่าจะเก ดอันตรายกับตนเอง
และครอบครัวเป็นต้น 

2.3ืพัฒนาการด้านสังคม   เม ่อเด็กเร ่มต้นไปโรงเร ยนือาจม ปัญหาในการคบเพ ่อนบ้างืทั้งน ้ขึ้นอย ่กับ
ประสบการณ์ของเด็กืแต่เม ่อได้อย ่ร่วมและเล่นก ฬากับเพ ่อนๆืเด็กจะค่อยๆืยอมรับฟังและยอมทําตามความค ด
ของคนอ ่นืเด็กชายจะชอบก จกรรมท ่ได้เคล ่อนไหวทั้งตัวืส่วนเด็กหญ งจะชอบก จกรรมท ่ไม่ค่อยใช้กําลังืในระยะ
ตอนปลายของวัยน ้ืเด็กจะให้ความสําคัญกับกลุ่มมากืจะร ้จักเป็นเจ้าของและซ ่อสัตย์ต่อกลุ่มืเล อกคบเพ ่อนท ่ม 
อารมณ์คล้ายคลึงกันและต้องการเพ ่อนท ่ไว้ใจได้ืชอบเล่นกับเพ ่อนเป็นหม ่มากกว่าเล่นกับวัตถุืเด็กชายชอบเล่น
ก ฬาท ่ใช้กล้ามเน ้อและก ฬาท ่ม กฎเกณฑ์ืเด็กหญ งชอบเล่นอย ่กับเพ ่อนสน ทื2-3ืคนืและเน ่องจากเด็กหญ งม การ
เจร ญเต บโตเร็วกว่าเด็กชายืจึงเร ่มสนใจเพ ่อนต่างเพศเร็วกว่าืร ้จักแต่งตัวมากขึ้นและสนใจเร ่องราวของเด็กชาย 

 2.4   พัฒนาการทางสต ปัญญา ในระหว่างวัยื7ืปี พัฒนาการทางภาษาของเด็กเจร ญเร็วขึ้นรวดเร็ว ร ้
คําศัพท์เพ ่มมากขึ้น  ใช้ภาษาพ ดแสดงความค ดความร ้สึกได้อย่างด ืความร ้สึกทางด้านจร ยธรรมเร ่มพัฒนาการใน
ระยะน ้ ม ความรับผ ดชอบได้บ้างแล้ว เร ่มสนใจส ่งถ กส ่งผ ด สนใจเร ่องราวต่างๆืแต่ยังม ม ความเข้าใจลึกซึ้งถึง
ความจร งอาจหย บส ่งของของผ ้อ ่นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะขโมยมาก็ได้ เม ่อพ้นระยะน ้เด็กจะม ประสบการณ์ใหม่
เพ ่มขึ้นเน ่องจากม ส ่งยั่วยุให้ม ก จกรรมทางสมองหลายประการ เช่นืภาพยนตร์ ว ทยุ โทรทัศน์ และภาพการ์ต น
เป็นต้น ซึ่งกลายเป็นส่วนสําคัญของเด็กวัย 8ืปี เม ่ออายุย่างเข้าปีท ่  เด็กจะชอบการอ่านมาก โดยเฉพาะเร ่อง
เก ่ยวกับสัตว์  เร ่องเด็ก  เร ่องการผจญภัยและตลกขบขัน วัยน ้เข้าใจเร ่องเวลาด ขึ้น สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ื
ระหว่างเวลากับก จวัตรประจําวันได้ เช่นืร ้เวลาก นอาหาร ร ้เวลาโรงเร ยนเข้าืร ้เวลานอนืแต่ม ความรับผ ดชอบท ่
จะนอนเองหร อต ่นเอง เข้าใจการประหยัดืเช่น เก็บเง นค่าขนมท ่ตนเองอยากได้  ความสนใจของเด็กจะ
เปล ่ยนแปลงไปตามวัยได้เช่นเด ยวกับความสามารถด้านอ ่นๆืเด็กวัยน ้จะสนใจส ่งแปลกๆใหม่ๆืท ่ม ส สันสะดุด
ตา  สนใจสัตว์เล ้ยง ภาพระบายส  ในช่วงปลายของเด็กวัยน ้เด็กจะเปล ่ยนความสนใจเป็นเร ่องเก ่ยวกับการผจญ
ภัย  ว ทยาศาสตร์ืเร ่องท ่เก  ดขึ ้นจร งและเร ่องของเด็กวัยเด ยวกัน   พัฒนาการทางสต ปัญญาท ่เห็นได้ชัด
ค อ  จ นตนาการส งขึ้น เพราะได้รับรากฐานจากการอ่าน ม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ ค ดท ่จะทําและประด ษฐ์ส ่ง
ต่างๆืทั้งท ่เป็นงานอด เรกและก จกรรมในชั้นเร ยน 

 



 

 
วัยร ่น 

ื1.ืพัฒนาการด้านร่างกาย วัยรุ่นจะม อัตราการเจร ญเต บโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากือวัยวะเพศทั้ง
ภายนอกและภายในเจร ญเต บโตเก อบเต็มท ่แล้วืม การเจร ญเต บโตและพัฒนาเข้าส ่วุฒ ภาวะทางเพศค อม ความ
พร้อมท ่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนได้แล้วืทั้งน ้ืเพราะต่อมไร้ท่อต่างๆืผล ตฮอร์โมนซึ่งทําให้ร่างกายเจร ญเต บโตื
โดยเฉพาะส่วนส งจะเห็นการเปล ่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนืในตอนต้นๆเด็กหญ งจะม พัฒนาการเร็วกว่าเด็กชายและ
จะเท่ากันเม ่ออายุย่างเข้าช่วงปลายๆืลักษณะทางเพศภายนอกปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นืค อในเพศหญ งจะม เต้า
นมขยายใหญ่ืเอวคอดลงืสะโพกผายืม ขนท ่อวัยวะเพศืม ประจําเด อนครั้งแรกืในเพศชายเส ยงห้าวขึ้นืไหล่ขยาย
กว้างืม กล้ามเน ้อเป็นมัดๆืปรากฏให้เห็นือัณฑะสามารถผล ตอสุจ ได้แล้ว 

2.ืพัฒนาการทางร่างกายืวัยรุ่นเป็นช่วงท ่ม อารมณ์รุนแรงและแปรเปล ่ยนได้ง่ายืเช่นืในขณะท ่ม อารมณ์ร่า
เร งอย ่ืจ ่ๆก็อาจซึมเศร้าหร อหงุดหง ดืโกรธง่ายเม ่อถ กขัดใจืและมักแสดงอาการก้าวร้าวืโดยปกต วัยน ้เป็นวัยท ่ร่า
เร งและจะทําก จกรรมต่างๆท ่ตนเองสนใจด้วยความสุขืถ้าเม ่อใดไม่ม อ สระท ่จะทําอะไรได้ตามใจก็มักเก ด
ความร ้สึกเบ ่อหน่ายืเด็กวัยรุ่นืจะม ความค ดเป็นของตนเองืและร ้สึกว่าตนเองโตเป็นผ ้ใหญ่แล้วจึงอยากทําอะไร
ตามความต้องการของตนเองืทําให้มักเก ดความขัดแย้งกับผ ้อ ่นได้บ่อยๆ 

3.ืพัฒนาการทางสังคม ในช่วงวัยรุ่นน ้ืเด็กมักจะชอบแยกตัวอย ่ตามลําพังเม ่ออย ่ในครอบครัวเพราะต้องการ
ความอ สระส่วนสังคมภายนอกเด็กจะม เพ ่อนทั้งสองเพศและกลุ่มเพ ่อนจะเล็กลงืการคบเพ ่อนของวัยรุ่นจะม 
เหตุผลมากขึ้นืชอบทําตัวเล ยนแบบบุคคลอ ่นท ่ตนเองช ่นชอบืเช่นืการแต่งกายตามอย่างดาราหร อนักร้องท ่ตน
ชอบืบางครั้งชอบทําตัวแปลกๆืเพ ่อเร ยกร้องความสนใจืเม ่อเข้าส ช่วงปลายของวัยจะเร ่มต้องการความตัวของ
ตัวเองมากขึ้นือ ทธ พลของกลุ่มเพ ่อนจะน้อยลงืร ้จักควบคุมดพฤต กรรมของตนเองและเร ่มม พฤต กรรมท ่แสดงให้
ผ ้อ ่นเห็นว่าตนเองเป็นผ ้ใหญ่มากขึ้นืเช่นืด ่มเหล้าืเท ่ยวกลางค นืคบเพ ่อนต่างเพศืเป็นต้น 

4.ืพัฒนาการทางสต ปัญญาืวัยรุ่นเป็นวัยท ่ม ความค ดเป็นนามธรรมมากขึ้นืร ้จักสังเกตและปรับปรุง
ข้อบกพร่องของตนเองืต้องการทําอะไรด้วยตนเองเพ ่อหาประสบการณ์ืสนใจเร ยนร ้ส ่ง ใหม่ๆืกล้าท ่จะลองถ ก
ลองผ ดืจึงทําให้ม การพัฒนาทางด้านสต ปัญญากว้างมากขึ้นืเพราะเด็กได้ลงม อทําเองืได้พบกับปัญหาและว ธ การ
แก้ปัญหาด้วยตนเองืและถ้าทําสําเร็จเด็กก็จะร ้สึกภาคภ ม ใจืวัยน ้เด็กจะม เหตุผลมากขึ้นืสามารถแสดงความ
ค ดเห็นหร อแสดงความร ้สึกของตนเองให้ผ ้อ ่นเข้าใจืร ้จักสังเกตความค ดและความร ้สึกของผ ้อ ่นท ่ม ต่อตนเอง 

 
      วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 

ืืืืืื1.พัฒนาการทางร่างกาย  บุคคลในวัยผ ้ใหญ่ตอนต้นม การพัฒนาทางร่างกายอย่างเต็มท ่ทั้งเพศหญ ง
และเพศชายืร่างกายสมบ รณ์ืม การพัฒนาความส งมาจากวัยรุ่นและจะม ความส งท ่สุดในวัยผ ้ใหญ่ตอนต้นน ้ื
รวมทั้งกล้ามเน ้อและเน ้อเย ่อไขมันืม การพัฒนาอย่างเต็มท ่เช่นกันืเม ่อเพศชายอายุประมาณื20ืปีืไหล่จะกว้างื
ม การเพ ่มขนาดของต้นแขนและม ความแข็งแรงของกล้ามเน ้อมากขึ้นืในเพศหญ งเต้านมและสะโพกม การเจร ญ
เต็มท ่ืในวัยน ้ร่างกายจะม พลังืคล่องแคล่วว่องไวืการรับร ้ต่างืๆืจะม ความสมบ รณ์เต็มท ่ืเช่นืสายตาืการได้ย นื
ความสามารถในการดมกล ่นืการล ้มรสืจนกระทั่งเข้าส ่วัยกลางคนความสามารถต่างืๆืเหล่าน ้จะลดลง 

 



 

 
ืืืืืื2.พัฒนาการด้านอารมณ์ วัยผ ้ใหญ่จะม การควบคุมอารมณ์ได้ด ขึ ้นืม ความมั่นคงทางจ ตใจด กว่าวัยรุ ่นื
คํานึงถึงความร ้สึกของผ ้อ ่นืร ้สึกยอมรับผ ้อ ่นได้ด ขึ้นืม พัฒนาการด้านอารมณ์รักื(Love) ได้ในหลายร ปแบบืเช่นื
รักแรกพบื(Infatuation) หร อรักแบบโรแมนต กื(Romantic love) ในวัยผ ้ใหญ่ตอนต้นน ้จะม ความร ้สึกแตกต่าง
จากในวัยรุ ่นืโดยจะม ความร ้สึกท ่จะปรารถนาใช้ช ว ตค ่ด้วยกันื(Sternberg, 1985 cited in Papalia and 
Olds, 1995)ืม การใช้กลไกทางจ ตชน ดฝันกลางวันื(Fantacy) การเก็บกดื(Impulsiveness) น้อยลงืแต่จะใช้
การตอบสนองด้วยเหตุผลทั้งกับตนเองและผ ้อ ่นมากขึ้น 
ืืืืืื3.พัฒนาการด้านสังคม ทฤษฎ พัฒนาบุคล กภาพของอ ร คสันืวัยผ ้ใหญ่ตอนต้นอย ่ในขั้นพัฒนาการขั้นท ่ื6ื
ค อความใกล้ช ดสน ทสนมหร อการแยกตัวื( intimacy and solidarity vs. isolation) สังคมของบุคคลวัยน ้ค อื
เพ ่อนรักืค ่ครองืบุคคลจะพัฒนาความรักืความผ กพันืแสวงหาม ตรภาพท ่สน ทสนมืหากสามารถสร้างม ตรภาพ
ได้มั่นคงืจะเป็นผ ้ใหญ่ท ่ม ความสัมพันธ์กันอย่างไว้เน ้อเช ่อใจและนับถ อซึ่งกันและกันืตรงข้ามกับผ ้ใหญ่ท ่ไม่
สามารถสร้างความสน ทสนมจร งจังกับผ ้หนึ่งผ ้ใดได้จะม ความร ้สึกอ้างว้างเด ยวดายื (isolation) หร อเป็นคนท ่
หลงรักเฉพาะตนเองื(narcissism) 
      4.พัฒนาการทางสต ปัญญา พัฒนาการทางความค ดตามแนวค ดของเพ ยเจท์ื(Piaget’ s theory) (Papalia 
and Olds, 1995)ืกล่าวว่าวัยผ ้ใหญ่ม พัฒนาการทางความค ดสต ปัญญาอย ่ในระดับ  Formal operations ซึ่ง
เป็นขั้นส งท ่สุดของพัฒนาการืม ความสามารถทางสต ปัญญาสมบ รณ์ท ่สุดค อคุณภาพของความค ดจะเป็นระบบืม 
ความสัมพันธ์กันและม ความค ดร ปแบบนามธรรมื(Abstract logic) ผ ้ใหญ่จะม ความค ดเปิดกว้างืย ดหยุ่นมาก
ขึ้นืและร ้จักจดจําประสบการณ์ท ่ได้เร ยนร ้ืทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆืได้ด ืและได้ม ผ ้สํารวจ
ศึกษาหลายคนท ่เห็นว่าความค ดของผ ้ใหญ่ืนอกจากจะเป็นความค ดในการแก้ไขปัญหาดังท ่เพ ยเจท์กล่าวไว้แล้วื
ย ังม  ล ักษณะของความค  ดสร ้างสรรค ์และค ้นหาป ัญหาด ้วยืจ ึงม  ผ ้ว  จารณ์อย ่างมากว ่าอาจจะอย ่ใน
ระดับ postformal thought มากกว่าืทําให้ม ผ ้เช ่อว่าแนวค ดของเพ ยเจท์ไม่น่าจะเป็นท ่ยอมรับอ กต่อไป  
    

วัยกลางคน 
      วัยกลางคนื(Middle age หร อ Middle adulthood) ค อช่วงอายุื40 – 60ืปีืเป็นช่วงระยะเวลาท ่ยาวนานื
ในการกําหนดบุคคลเข้าส ่วัยกลางคนนั้นืมักจะพ จารณาสถานการณ์ท ่เก ดขึ ้นในช่วงอายุเหล่าน ้มากกว่าจะ
พ จารณาจากอายุปกต จร งืๆ 
       1.พัฒนาการทางร่างกาย  ในวัยกลางคนน ้ืทั้งเพศชายและเพศหญ งร่างกายจะเร ่มม ความเส ่อมถอยใน
เก อบทุกระบบของร่างกายืผ วหนังจะเร ่มเห ่ยวย่นืหยาบืไม่เต่งตึงืผมเร ่มร่วงและม ส ขาวืน้ําหนักตัวเพ ่มขึ้นจาก
การสะสมไขมันใต้ผ วหนังมากขึ้นืระบบสัมผัสืได้แก่ืความสามารถในการมองเห็นเปล ่ยนแปลงส่วนใหญ่สายตา
จะยาวขึ้นืบางคนจะม อาการห ตึงเน ่องจากความเส ่อมของเซลล์ืการล ้มรสและการได้กล ่นเปล ่ยนแปลงไปื
อวัยวะภายในร่างกายืเช่นืผนังเส้นเล อดืหัวใจืปอดืไตืและสมองืม ความเส ่อมลงเช่นกัน 

 

 



 

 
            2.พัฒนาการทางอารมณ์ ในบุคคลท ่ประสบกับความสําเร็จในช ว ตการทํางานจะม อารมณ์มั่นคงืร ้จักการให้

อภัยืไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนืม ความพึงพอใจในช ว ตท ่ผ่านมาืลักษณะบุคล กภาพค่อนข้างคงท ่ืบางคนจะม 
อารมณ์เศร้าจากการท ่บุตรเร ่มม ครอบครัวใหม่ืการส ญเส ยบุคคลอันเป็นท ่รักืเช่นืบ ดาืมารดาืหร อค ่สมรสื
หร อผ ดหวังจากบุตรืเป็นต้น 

ืืืืืืืืืืืื3.พัฒนาการทางสังคม ทฤษฎ พัฒนาบุคล กภาพของอ ร คสันืวัยกลางคนอย ่ในขั้นพัฒนาการขั้นท ่ื7ืค อการ
บํารุงส่งเสร มผ ้อ ่นหร อการพะวงเฉพาะตนื(generativity vs. self absorption) บุคคลท ่ม พัฒนาการอย่าง
สมบ รณ์ในวัยน ้ืจะแบ่งปันืเผ ่อแผ่ืเอ ้ออาทรต่อบุคคลอ ่นๆืโดยเฉพาะกับบุคคลท ่เยาว์วัยกว่าืสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ืก่อให้เก ดความปลาบปล ้มใจืเห็นคุณค่าของตนเอง 

ืืืืืืืืืืืื4.พัฒนาการทางสต ปัญญา ในระยะวัยกลางคนน ้จะม พัฒนาการทางสต ปัญญาใกล้เค ยงกับในวัยผ ้ใหญ่
ตอนต้นม ความค ดเป็นเหตุผลืร ้จักค ดแบบประสานข้อขัดแย้งและความแตกต่างืจะสามารถรับร ้ส ่งท ่เป็นข้อ
ขัดแย้งต่างืๆืได้อย่างรวดเร็วืม ความอดทนและม ความสามารถในการจัดการกับข้อขัดแย้งนั้นืๆืดังนั้นจึงม 
ความเข้าใจเร ่องการเม องืเล่นการเม องืร ้จักจัดการกับระบบระเบ ยบของสังคมและร ้จักจัดการกับเร ่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างม วุฒ ภาวะ 

 
วัยสูงอาย  
1.ืการเปล ่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  เซลล์ต่างๆเร ่มตายและม เซลล์ใหม่เก ดทดแทนได้น้อยและเช ่องช้าื

ร่างกายสึกหรอืบุคล กภาพเส ยืเช่นืหลังโกงืผมหงอกืฟันหลุดร่วงืตาฝ้าฟางืห ตึงืผ วหนังเห ่ยวย่นืกล้ามเน ้อ
หย่อนยานืบางรายม อเท้าสั่นืการทรงตัวไม่ด ืถ้าม การเจ็บป่วยจะรักษาลําบากกว่าวัยอ ่นืแม้หายจากโรคแล้วื
ถึงจะบํารุงอย่างไรืก็เจร ญได้ไม่เหม อนเด ม 

2.ืการเปล ่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ืบุคคลวัยน ้มักจะชอบบ่นือารมณ์ไม่คงท ่ืโกรธง่ายืแต่บางรายใจด ื
ทั้งน ้ขึ้นอย ่กับืส ่งแวดล้อมืสังคมืและประสบการณ์ท ่ผ่านมาืและขึ้นอย ่กับสภาพเศรษฐก จในครอบครัวด้วยื
ความพอใจของคนวัยชราเป็นจํานวนมากเก ดจากม ตรภาพและการได้ม โอกาสช่วยเหล อืการบร จาคเง นเพ ่อ
สาธารณะกุศลต่างๆ 

ืื3.ืการเปล ่ยนแปลงทางด้านสังคม  บุคคลวัยน ้ส่วนใหญ่จะสนใจเร ่องวัดืธรรมะธัมโมืใจบุญสุนทานืบาง
รายสละเพศเข้าส ่บรรพช ตอ กครั้งือย่างไรก็ตามืบางรายส ่งแวดล้อมและเศรษฐก จบังคับให้ไม่สามารถทําตามท ่
ใจปรารถนาได้ืต้องหาเล ้ยงช พหร อได้รับมอบหมายให้เป็นผ ้เล ้ยงด เด็กเล็กๆจึงกลายเป็นท ่พึ่งและเพ ่อนเล่นของ
ล กหลานืม ความสุขและเพล ดเพล นไปกับล กหลานตัวเล็กๆ 

4.ืพัฒนาการทางด้านสต ปัญญา  บุคคลวัยน ้มักจะม ความค ดอ่านท ่ด ืสุขุมรอบคอบืแต่ขาดความค ดร เร ่มื
มักยึดถ อหลักเกณฑ์ท ่ตนเองเช ่อืหลงล มง่ายืความจําเลอะเล อนืทําให้ความสามารถในการเร ยนร ้ส ่งใหม่ๆื
เป็นไปได้ยากมากวัยชราเป็นวัยท ่ส่วนต่างๆืของร่างกายค่อยๆืเส ่อมลงไปตามเวลาืสมองเร ่มเส ่อมโทรมอวัยวะ
ต่างๆืทํางานอย่างไม่ค่อยม ประส ทธ ภาพืกล้ามเน ้ออ่อนเหลวและถ กแทนท ่ด้วยไขมันืความแข็งแรงืกําลังวังชา
ลดน้อยถอยลงุ 

 



 

 
ความแตกต่างของรูปร่าง 

ืืืืืืืืืลักษณะร ปร่างของคนออกเป็นื3 แบบใหญ่ืๆืค อืผอมแห้งื(Ectomorph) , สมส่วนื(Mesomorph) 
และอ้วนกลมื(Endomorph) 
ืืผอมแห้งุ(Ectomorph) 

ืืืืืืืืืลักษณะของคนประเภทน ้ืค อ 
- โครงกระด กเล็กืผอมืเพร ยว 
- คอืแขนืขาืยาวืแต่ลําตัวจะด ไม่ยาวืเม ่อเท ยบกับความยาวขา 
- ช่วงไหล่แคบืหน้าอกแบนืสะโพกเล็ก 
- ม ไขมันในร่างกายน้อยืกล้ามเน ้อม ลักษณะบางืยาวืและม น้อยด้วย 
- การเผาผลาญืในร่างกายจะเก ดขึ้นเร็ว 

 
สมส่วนุ(Mesomorph) 

ลักษณะของคนประเภทน ้ืค อ 
- โครงกระด กใหญ่ืกล้ามเน ้อท ่หุ้มอย ่ก็ใหญ่ืและหนาแน่น 
- ไหล่กว้างืช่วงอกกว้างหนาืลําตัวยาวืเร ยวไปหาเอวท ่เล็กืจนเป็นร ปตัวว ื(V – Shape) 
- ข้อม อืน ้วม อืและปลายแขนม ขนาดใหญ่ 
- ไขมันในร่างกายืม ปร มาณไม่มากนัก 
- เพ ่มกล้ามเน ้อได้ง่ายืและมองเห็นชัดเจน 
- การเผาผลาญืในร่างกายเร็วพอควร 

 
อ้วนกลมุ(Endomorph) 

ลักษณะของคนประเภทน ้ืค อ 
- โครงกระด กใหญ่ืด อ้วนตัวกลมืๆ 
- คอืแขนืขาืสั้นืหน้ากลม 
- ช่วงบนืกลางืล่างืของลําตัวใหญ่ืเท่าืๆืกันหมด 
- ม เซลล์ไขมันมากืและมองไม่เห็นกล้ามเน ้อ 
- การเผาผลาญืในร่างกายจะเก ดขึ้นช้า 

 

 



 

 
รูปร่างของผู้หญ ง 
ืืืืืืลักษณะร ปร่างของผ ้หญ งตามหนังส อืTrinny& Susannah the Body Shape Bible หร อคัมภ ร์ร ปร่าง
ของืTrinny& Susannah ท ่แบ่งย่อยประเภทของหุ่นผ ้หญ งเราออกมาถึงื12 แบบด้วยกัน 
 
1.Hour Glass : รูปร่างทรงนาฬ กาทราย 
ืืืืืืเป็นคนเหน้าอกใหญ่ืเอวเล็กแต่สั้นืม ก้นและสะโพกใหญ่ืแต่ส่วนเป้าลงไปถึงขาจะยาวืทําให้ด แล้ว
เหม อนตัวเต ้ยกว่าคนท ่ม ร ปร่างแบบแจกันืถึงแม้ว่าจะม ร ปร่างใกล้เค ยงกันก็ตามืท ่ได้จัดอย ่ในคนหุ่นนาฬ กา
ทรายก็เป็นเพราะช่วงเอวท ่ด เล็กกว่าหน้าอกืและสะโพก 
 
2.Vase : รูปร่างทรงแจกัน 
ืืืืืืหน้าอกใหญ่ืม ส่วนโค้งส่วนเว้าในร่างกายืแต่ม เอวท ่ค่อนข้างยาวืส่วนสะโพกเท่ากับหน้าอกืส่วนก้น
และขาค่อนข้างเล็กืคนร ปร่างทรงแจกันืเหม อนกับคนหุ่นนาฬ กาทรายเวอร์ชั่นย ดตัวืเพราะจะด แล้วตัวส ง
กว่า 
 
3.Cello : รูปร่างทรงเซลโล ่
ืืืืืืคนหุ่นแบบเซลโล่ืม หน้าอกใหญ่ืเอวสั้นืก้นใหญ่ืสะโพกใหญ่ืต้นขาเล็กืคนร ปร่างแบบเซลโล่ืและ
นาฬ กาทราบืม จุดเด่นค อตัวกลางลําตัวค่อนข้างใหญ่ืจึงทําให้เอวท ่ด เล็กด ใหญ่ตามไปด้วย 
 
4. Pear : รูปร่างทรงลูกแพร์ 
      คนร ปร่างทรงล กแพร์ืม หน้าอกเล็กืช่วงเอวยาวืไม่ม หน้าท้องืช่วงขาค่อนข้างใหญ่ืคนหุ่นทรงล กแพร์
สังเกตได้จากช่วงสะโพกท ่มากกว่าส่วนอ ่นในร่างกาย 
 
5. Skittle : รูปร่างทรงพ นโบว์ล ่ง 
      คนร ปร่างทรงพ นโบว์ล ่งืม หน้าอกขนาดปกต ืเอวเล็กืหน้าท้องขนาดปกต ืสะโพกใหญ่ืม ส่วนน่องท ่
ค่อนข้างตันืคนร ปร่างแบบน ้พ ดง่ายๆืก็ค อม ส่วนลําตัวท่อนบนเล็กกว่าท่อนล่าง 
 
6. Bell : รูปร่างทรงระฆัง 
      คนร ปร่างแบบน ้เป็นคนท ่ม ไหล่เล็กืหน้าอกเล็กืสะโพกและก้นใหญ่ืพ ดง่ายๆืก็ค อม หน้าอกและเอว
ขนาดใกล้เค ยงืแต่ช่วงก้นใหญ่ 
 
7. Apple : รูปร่างทรงแอ๊ปเปิ้ล  
       คนร ปร่างทรงแอ๊ปเปิ้ลืเป็นคนท ่ม หน้าอกขนาดปกต ืหน้าท้องใหญ่กว่าสะโพกืก้นค่อนข้างแบนืช่วง
ขาขนาดปกต ืคนร ปร่างทรงแอ๊ปเปิ้ลจะม ช่วงหน้าท้องท ่ย ่นเด่นออกมากว่าส่วนอ ่น 

 



 

 
8. Goblet : รูปร่างทรงจอกน้ํา 
       คนร ปร่างทรงจอกน้ําจะม ช่วงไหล่กว้างืหน้าอกใหญ่ืไม่ม เอวืสะโพกแคบืขายาวืหร อเป็นคนท ่ม ช่วง
ลําตัวท่อนบนใหญ่ 
 
9. Lollipop : รูปร่างทรงอมย ้ม 
       คนท ่ม ร ปร่างทรงอมย ้มืเป็นคนท ่ม หน้าอกใหญ่ืเอวเล็กืสะโพกเล็กืขายาวืส่วนใหญ่แล้วพวกดารา
นางแบบืจะอย ่ในประเภทน ้ 
 
10. Cornet : รูปร่างทรงกรวยไอศกรีม 
       คนร ปร่างทรงกรวยไอศกร มืหร อทรงแตรืเป็นคนท ่ม ไหล่กว้างืหน้าอกเล็กืไม่ม เอวืสะโพกเล็กืขา
ยาวและเร ยวืถ้าไม่ม หน้าอกืก็จะร ปร่างเหม อนผ ้ชาย 
 
11. Brick : รูปร่างทรงอ ฐ 
       คนท ่ม ร ปร่างทรงอ ฐืเป็นคนท ่ม ช่วงไหล่กว้างืไม่ม เอวืหน้าท้องขนาดปกต ืก้นแบนืต้นขาืและน่อง
หนาและสั้นืจะคล้ายคลึงกับคนท ่ม ร ปร่างแบบเสาืแต่จะเต ้ยืและด ตัวใหญ่กว่า 
 
12. Column : รูปร่างทรงเสา 
       คนท ่ม ร ปร่างทรงเสาืเป็นคนท ่ม ช่วงไหล่กว้างพอๆืกับช่วงสะโพกืเอวเล็กืขายาวืคนท ่ม ร ปร่างทรง
เสาืก็เหม อนกับช ่อเร ยกืท ่เป็นคนตัวส งืไม่ม เอวืม จุดเด่นท ่ร ปร่างส งตรงๆืแบบเสา 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนครั้งท ่ื 4-6 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ความแตกต่างของวัย อายุ รูปร่าง 

5.1ุการนุําเขาสบูทเรุียน 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืื1. เตร ยมวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อืหอ้งปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืืืเวลาปฏ บัต ก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืื- ปฏ บัต นอกเวลาเร ยน 
ืืืืืืืืื3. ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน ้ 
ืืืืืืืืืืืืื- อธ บายความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่างไดห้ร อไม่ หากม ผ ้เร ยนร ้จักขอใหช้่วยอธ บายให้เพ ่อนร่วมชั้นฟัง 
ืืืืืืืืืืืืื- ขอให้ผ ้เร ยนช่วยกันบอกถึงความแตกต่างของร ปร่าง 
             - ให้อภ ปรายคําว่า “ร ปร่างของผ ้หญ ง” 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืื  1.ืช่วยผ ้สอนเตร ยมห้องปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืื2.ืฟังการอธ บายืร่วมสอบถามข้อข้องใจืและทําความเข้าใจืในเร ่องต่างืๆืท ่ผ ้สอนอธ บายให้ฟัง 
ืืืืืืืืืืืื3.ร่วมตอบคําถาม และอธ บายส ่งท ่ตนเองร  ้เก ่ยวกับความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่างืความแตกต่างของ
ร ปร่างและร่วมกันอภ ปรายคําว่า “ร ปร่างของผ ้หญ ง” 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุแบบทดสอบ/แบบจดบันทึก 
5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืืื- อธ บายเก ่ยวกับความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่างืความแตกต่างของร ปร่างืร ปร่างของผ ้หญ งและ
อภ ปรายภายหลังการชมส ่อการเร ยน 
ุุุุุุุุุุุุ- มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุPower Point “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
ืืืืืืื 

 
 

 
 

 



 

 
           ก จกรรมของผ ้เร ยน 

1. ร่วมอภ ปรายในเร ่อง และประเด็นต่าง ๆ เก ่ยวกับความแตกต่างของวัยือายุืร ปร่างืความแตกต่างของ
ร ปร่างืร ปร่างของผ ้หญ งืท ่ได้ชมจากส ่อของผ ้สอน 

2. ร่วมกันปฏ บัต งานืตามท ผ่ ้เร ยนต้องการอย่างอ สระืและม ความสุข 
5.3ุการสรุ ป 
ืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
            มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
                -ืให้สรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในชั่วโมงเร ยนืจัดทําเป็นรายงานนําส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ร่วมกันปฏ บัต งานตามท ่ได้รับมอบหมาย 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืแบบจดบันทึก 
5.4ุการวุัดและประเม ุนผล 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลก่อนเรียน 

     ประเม นความร ้ืความเข้าใจืทักษะืเร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการ
ถาม/สอบฯ 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่
เร ยนืโดยให้บอกอธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นใหผ้ ้เร ยนทํารายงานตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถ 
 
เกณฑ์การประเม น 
             1.กลุ่มม ความร ้ด  ค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร ออธ บายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลื2ืข้อ/เร ่องืขึ้นไป 
             2.กลุ่มม ความร ้ปานกลางืค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร อหร ออธ บายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลื1ืข้อ/
เร ่อง 
             3.กลุ่มไม่ม ความร ้ืค อกลุ่มท ่ไม่สามารถบอกหร ออธ บายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลืได้เลย 

 
การประเม นผลขณะเรียน 

     ืืืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืในเร ่องท ่เร ยน 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืืมอบหมายงานผ ้เร ยนืให้ปฏ บัต งานืืจํานวนื1 ืข้อ  เร ่อง 
 
 

    

 



 

 
 

ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
ืืืืืืืืืืืืื1.ืผลงานถ กต้อง/เหมาะสม/สวยงาม                      4 คะแนน   
             2.ืใช้ืวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อถ กต้องเหมาะสม  3 คะแนน 
             3.ืผลงานม องค์ประกอบืครบตามจํานวนท ่กําหนด 3 คะแนน 
   ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรวม 10 คะแนน 
 

ุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
   ผลงานถูกต้อง/เหมาะสม/สวยงาม 
  1.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานมาก 4 คะแนน 
  2.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานปานกลาง 3 คะแนน 
  3.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืและว ธ การเหมาะสมกับการทํางานน้อย 1 คะแนน 
  4. ไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุใชุ้อ ปกรณ์ุเครื่องมือถูกต้องเหมาะสม 
  1.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 3 ชน ดขึ้นไป   3 คะแนน 
  2.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 2 ชน ด   2 คะแนน 
  3.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 1 ชน ด   1 คะแนน 
  4. ืไม่ม วัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อ   0 คะแนนืื 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุปฏ บัต งานเหมาะสมุครบตามองค์ประกอบ/จํานวนที่กําหนด 
  1.  ปฏ บัต งานจํานวน 1  เร ่องืขึ้นไป                                     3 คะแนน 
  2.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      2 คะแนน 
  3.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      1 คะแนน 
  4. ืไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลหลังเรียน 
 ืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกาย 
 
 เครื่องมือประเม น 
       รายงานสรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในช่ัวโมงเร ยน 
 
ุุุุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
       บันทึกองค์ความร ้ืเร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายืถ กต้องืครบถ้วนืสมบ รณ์ื 
 ได้คะแนนเต็มื10ืคะแนน 
 
 
 
 

 

 



 

 
ุุุุุุุุุุเครื่องมือประเม นค ณธรรม จร ยธรรม 

 จ ดประสงค์ปลายทางุม ระเบ ยบเร ยบร้อย 
 เกณฑ์การประเม น 
 1. ตรงต่อเวลา  5 คะแนน 
 2. การรักษาความสะอาดผลงาน วัสดุือุปกรณ์ เคร ่องม อ 
  และห้องปฏ บัต งาน  5 คะแนน 
   รวม 10 คะแนน 
ุุุุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
  ตรงต่อเวลา 
 1. เข้าืออกห้องเร ยน และส่งงานตรงเวลา  5 คะแนน 
 2. เข้าืออกห้องเร ยนืตรงเวลา  4 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 1-5 นาท  3 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 6-10 นาท  1 คะแนน 
 4. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน มากกว่า 10 นาท   
  หร อขาดเร ยนโดยไม่ม เหตุผล  0 คะแนน 
  การรักษาความสะอาดฯ 
 1.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อืห้องปฏ บัต งาน 5 คะแนน 
 2. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 3ือย่าง  4 คะแนน 
 3.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด 2ือย่าง  3 คะแนน 
 4. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 1ือย่าง  2 คะแนน 
 5. ไม่จัดเก็บืรักษาความสะอาด  0  คะแนน 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนครั้งท ่ื 4-6 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง ความแตกต่างของวัย อายุ รูปร่าง 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ สื่อสุ ่งพ มพ ์
       แบบจดบันทึกื(ใช้ประกอบการสอนก จกรรมท  ่2) 

 

6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
         ไฟล์ขอ้มูลโปรแกรมไมโครซอฟเว ด/เพาเวอร์ุพอ้ยท์ฯุื(ระบ ตามที่จัดทําจร ง) 
  - เร ่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

6.3ุ ห ุนจําลองหรุือของจร ง (ุถามุี) 
      - 

 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
     แหล่งเรียนรู ้

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื- ห้องสมุดว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
  -ืห้องปฏ บัต การผ้าื523 สาขาว ชา แฟชั่นและส ่งทอืประเภทว ชาคหกรรม 
  - เว็บไซด์ท ่เก ่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  - ฯลฯ 
 

7. เอกสารประกอบการจดัการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
    แบบบันทึกความร ้ 

 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอืน่ 
    การบ รณาการกับว ชาศ ลปะการออกแบบืม เน ้อหาเก ่ยวกับร ปร่างของบุคคลซึ่งม ความหลากหลายและแตกต่างกัน 

 

     



 

 
 

แบบบันทึกความรู้ 
ืคําช ้แจงืให้นักเร ยนบันทึกความร ้ความเข้าใจืเร ่องความแตกต่างระหว่างบุคคลื 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนครั้งท ่ื 4-6 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืความแตกต่างของวัย อายุ รูปร่าง 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
- 

 

9.2ุ ขณะเรียน 
- ให้บันทึกองค์ความร ้ท ่ได้รับในระหว่างการเร ยนืโดยเข ยนในแบบบันทึกความร ้ืส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 

 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
       - ให้ผ ้เร ยนืศึกษาืค้นคว้าเพ ่มเต มืเก ่ยวกับความแตกต่างของร ปร่างของผ ้ชาย          

 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

2 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนครั้งท ่ื 4-6 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืความแตกต่างของวัย อายุ รูปร่าง 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

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

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

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

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

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 7-9 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

1. สาระสําคญั 
ืผ ้หญ งม ความแตกต่างของผ ้ชายในการเล อกซ ้อเส ้อผ้าในการซ ้อมาสวมใส่ืไปจนถึงสั่งตัดเองตามตลาดทั่วไป

เองม ให้เล อกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเน ้อผ้า ส  ลวดลายต่างๆ ถ อได้ว่าเป็นเร ่องสําคัญมากในการตัดส นใจเล อกมาตัก
และสวมใส่ ผ ้หญ งนั้นบอกว่าท ่บ้านม ชุดน้อยและไม่ค่อยม ใส่บ้างทั้งๆท ่เส ้อผ้าท ่ม อย ่นั้นใส่ไม่หมดเลยซึ่งแสดงว่า
ผ ้หญ งนั้นมักชอบเส ้อผ้าเป็นเคร ่องแต่งตัวท ่สําคัญ และม จํานวนมาก แต่ถ้าเล อกเน ้อผ้าท ่ด และม ความเหมาะสม
นั้นจะทําให้ชุดนั้นเป็นตัวโปรดไม่อยากท ่จะใส่ชุดอ ่นก็ได้  จึงทําให้ลดจํานวนเส ้อผ้าท ่ลดลงได้  และหากม ความ
ทนทานแล้วก็ใส่ได้ยาวนาน 

 

2.  สมรรถนะประจําหนว่ย 
2.1. อธ บายหลักการเล อกผ้าให้เหมาะสมกับแบบเส ้อได้ 

 

2.2.ือธ บายประเภทของผ้าได ้
 

2.3.ือธ บายการตกแต่งเส ้อผ้าได ้
 

3. จุ ดประสงค์การเรยีนรู ้
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1.ืหลักการเล อกผ้าให้เหมาะสมกับแบบเส ้อ 
 

3.1.2.ืการตกแต่งเส ้อผ้า 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1. สามารถเล อกผ้าได้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งาน 
 

3.2.2.ืสามารถนําการตกแต่งไปใช้ในการตกแต่งเส ้อผ้าได้ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค ์
 

3.3.1ืความรับผ ดชอบ 
 

3.3.2. ม ความเช ่อมั่นในตนเอง 
 

3.3.3. ม ความประหยัด. 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวมื9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาื ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 7-9 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง การเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
ุุุุุุุในการออกแบบเส ้อผ้าเคร ่องแต่งกายืนักออกแบบควรพ จารณาหลักการเล อกใช้ผ้าเพ ่อให้สามารถนําไปใช้ให้

เก ดประโยชน์ในการออกแบบได้ืการเล อกผ้าเพ ่อให้เหมาะสมกับแบบเส ้อืม หลักในการพ จารณาอย ่ื3ืประการ
ค อ 

1.พ จารณาจากความเหมาะสมของโอกาสที่ใช้ืในการเล อกผ้าเพ ่อใช้ในการออกแบบควรพ จารณาความ
เหมาะสมของโอกาสท ่ใช้ืเช่นืเม ่อต้องการออกแบบเส ้อผ้าสําหรับฤด หนาวืประเภทเส ้อโค้ทืหร อเส ้อกันหนาวื
ผ้าท ่ใช้ควรเป็นผ้าประเภทเน ้อหนาืทอเน ้อแน่นไม่ม ช่องให้อากาศผ่านทะลุได้ง่ายืเช่นืผ้าขนสัตว์ืเพ ่อช่วยป้องกัน
อากาศท ่หนาวเย็นืและยังสามารถเก็บไออุ่นจากร่างกายไว้ได้ด อ กด้วยืในการออกแบบเส ้อผ้าสําหรับใช้ในฤด ร้อนื
ควรเล อกผ้าประเภทบางเบาืสามารถถ่ายเทอากาศได้ด ืไม่ทําให้เก ดความอบอ้าวืหร อเหนอะหนะเพราะคราบ
เหง ่อไคลืควรเล อกใช้ผ้าท ่ทอจากเส้นใยธรรมชาต ของพ ชืเช่นืผ้าฝ้ายืผ้าล น นืเป็นต้นืส่วนผ้าประเภทท ่ม เน ้อ
หยาบืทอห่างๆืผ วสัมผัสเป็นปุ่มปมืง่ายต่อการหลุดลุ่ยเม ่อถ กสะก ดืเหมาะสําหรับใช้เป็นเส ้อผ้าประเภทลําลองื
ใช้ฉาบฉวยมากกว่าท ่จะใช้เป็นเส ้อผ้าชุดทํางานท ่ต้องใช้เป็นประจําืส่วนผ้าประเภทท ่ม ลักษณะหร หราอย ่ใน
ตัวเองืประเภทผ้าท ่ทําจากเส้นใยสังเคราะห์ืเช่นืแอซ เทตืผล ตเป็นผ้าชน ดท ่ม ความมันเงาและบางเบาืได้แก่ืผ้า
แพรืผ้าต่วนืและผ้าทาฟต้าืเป็นต้นืถ้าเป็นผ้าท ่ทําจากเส้นใยธรรมชาต ได้แก่ืผ้าไหมืผ้าลักษณะท ่กล่าวมาน ้
เหมาะสําหรับใช้เป็นืเส ้อผ้าชุดราตร ืหร อชุดท ่ใช้ในโอกาสพ เศษต่างๆ 

2ุพ จารณาจากลวดลายผ้าืสําหรับนักออกแบบเส ้อผ้าท ่ยังไม่ม ประสบการณ์มากพอืการเล อกผ้าอาจเป็น
ปัญหาได้ืเน ่องจากทฤษฏ เก ่ยวกับผ้าเป็นทฤษฏ ท ่ค่อนข้างล้ําลึกืนักออกแบบควรพ ถ พ ถันในการเล อกเน ้อผ้าและ
ลวดลายของผ้าให้มากืการเล อกผ้าเป็นจุดเร ่มต้นของการออกแบบืถ้าเล อกใช้ผ้าได้เหมาะสมจะทําให้การ
ออกแบบง่ายขึ้นืลักษณะของลายผ้าแบ่งได้เป็นื5 ประเภทืค อ 

   

 
 
 

 



 

 

- ผ้าพ ้นื(Plain Fabrics)ืผ้าพ ้นเป็นผ้าท ่ไม่ม ลวดลายใดๆืม ส ให้เล อกมากมายม ลักษณะพ ้นผ วท ่แตกต่างกัน
ให้เล อกใช้ืผ้าพ ้นมักจะดึงด ดความสนใจได้น้อยกว่าผ้าท ่ม ลวดลายแต่ในปัจจุบันผ ้ผล ตได้ผล ตผ้าพ ้นท ่ม ส สวยงามื
และม เน ้อผ้าแปลกตาน่าสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนืในการออกแบบเส ้อผ้าบางครั้งอาจใช้ผ้าพ ้นเพ ยงอย่างเด ยวืแต่
ใช้ผ้าหลายส ก็สามารถออกแบบได้สวยงามืในการตัดเย็บผ้าพ ้นจะต้องพ ถ พ ถันมากกว่าผ้าลายืเพราะจะมองเห็น
ตะเข็บได้ชัดเจนืหากตัดเย็บประณ ตจะด สวยงามืแต่ถ้าตัดเย็บไม่ด งานช ้นน้ันจะด้อยคุณค่าไปอย่างเห็นได้ชัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-ืผ้าลายเรขาคณ ตื(Geometric Patterns)ืหมายถึงืผ้าซึ่งม ลายเก ดจากการใช้เส้นประกอบเป็นร ปทรง
เรขาคณ ตืเช่นืร ปส ่เหล ่ยมืร ปวงกลมืร ปวงร ืเส้นตรงืเส้นโค้งืและเส้นตัดกันืเป็นต้นืจากร ปทรงและเส้นต่างๆื
เหล่าน ้ืนํามาจัดองค์ประกอบให้สวยงามโดยกําหนดส สันลงไปืผ้าลายเรขาคณ ตม มากมายืทั้งลายเล็กืลายใหญ่ื
ลายเร ่มแรกของผ้าลายเรขาคณ ตืประกอบด้วยืผ้าลายทางตั้งืผ้าลายทางขวางืและผ้าตาืซึ่งเป็นลายเร ่มแรกของ
ผ้าลายเรขาคณ ตืก่อนท ่จะม การพัฒนาไปส ่ลายเรขาคณ ตร ปแบบอ ่นๆืตามท ่นักออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์ขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
- ผ้าลายธรรมชาต ื(Naturalistic Patterns)ืผ้าลายธรรมชาต เป็นผ้าท ่นักออกแบบลายผ้าืได้แรงบันดาล

ใจมาจากธรรมชาต ืเช่นืคนืพ ชืสัตว์ืและส ่งแวดล้อมืเป็นต้นืผ้าลายธรรมชาต ท ่น ยมนํามาใช้ในงานออกแบบ
เส ้อผ้าืค อืผ้าลายใบไม้และดอกไม้ืรวมทั้งลายร ปสัตว์ต่างๆืลายประเภทน ้จะม ส หลายส ในช ้นเด ยวกันืส่วนใหญ่
จะม ส สันท ่เล ยนแบบส ของธรรมชาต  

 

 
 

 -ืผ้าลายรวมื(Conventional Patterns) ผ้าลายรวมเก ดจากการรวมลายเรขาคณ ตกัลป์ลายธรรมชาต 
ไว้ในผ นเด ยวกันืทําให้ได้ลายผ้าท ่ม เสน่ห์และม ร ปแบบแปลกใหม่เก ดขึ้นผ้าฝ้ายท ่พ มพ์ลายรวมเป็นผ้าท ่น่าสนใจื
เพราะลายรวมน ้สามารถลวงตาให้ผ้าด ม ค่าขึ้นได้ืทําให้โอกาสท ่จะใช้ม มากขึ้นกว่าผ้าฝ้ายท ่พ มพ์ลายธรรมชาต ื
และใช้ส ธรรมชาต เพ ยงอย่างเด ยว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
- ผ้าลายจุดื(Dots and Spots)ืผ้าจุดเป็นผ้าท ่ให้ความร ้สึกแข็งท ่สุดืในจํานวนผ้าลายทั้งหมดท ่กล่าว

มาแล้วืแต่ถึงกระนั้นืผ้าลายจุดก็บ่งบอกถึงความร ้สึกร่าเร งเบ กบานและอ่อนหวานืสง่างามอย ่ในตัวืการใช้ผ้า
จุดถ้าใช้มากเก นไปอาจทําให้ด ไม่สวยืควรใช้ในจํานวนท ่พอเหมาะืผ้าลายจุดท ่ม ขนาดของจุดใหญ่ืจะให้
ความร ้สึกแข็งมากกว่าขนาดของจุดท ่เล็กกว่าผ้าจุดท ่ม จําหน่ายในปัจจุบันม ขนาดและส สันมากมายืให้เล อกใช้ได้
ตามความเหมาะสม 

 

 
 

3. พ จารณาจากผ วสัมผัสของผ้าุ(Texture)ืเม ่อต้องการทราบผ วสัมผัสท ่แท้จร งของวัสดุต่างๆืจะต้องม การ
จับต้องืจึงจะร ้ได้ว่าเป็นลักษณะผ วสัมผัสอย่างใดืผ วสัมผัสของผ้าในปัจจุบันม มากมายืซึ่งเป็นผลมาจากการใช้
เทคน คใหม่ๆืในการผล ตผ้าืแต่อย่างไรก็ตามลักษณะของผ วสัมผัสแบ่งออกได้เป็นื2ืลักษณะดังน  ้

  ื-ืแบ่งตามความนุ่มและความกระด้างืสามารถแบ่งตามการใช้งานได้ื3 ลักษณะืค อ 

  1. ชน ดนุ่มมากืเช่นืผ้าเครปืน ยมใช้สําหรับเส ้อผ้าท ่ออกแบบให้ม เส้นกรอบนอกแบบพ เศษืเช่นืบาน
หร อพองมากๆ 

  2.ืชน ดปานกลางืเช่นืผ้าไหมืน ยมใช้สําหรับเส ้อผ้าท ่ออกแบบให้ม เส้นกรอบนอกแบบปกต  

  3.ืชน ดกระด้างมากืเช่นืผ้าทาฟต้าืน ยมใช้สําหรับเส ้อผ้าท ่ออกแบบให้ม เส้นกรอบนอกแบบพ เศษื
เช่นเด ยวกันกับชน ดนุ่มมาก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- แบ่งตามความหนาและความบางืผ้าบางชน ดนอกจากจะม ความหนาบางต่างกันแล้วืยังม ผ วสัมผัสท ่
แตกต่างกันด้วยืเช่นืผ้าไหมเน ้อบางืบางชน ดอาจม ผ วสัมผัสกระด้างพอๆืกับผ้าออแกนซ่าก็ได้ืแต่ผ้าเน ้อบางื
บางชน ดก็อาจม ผ วสัมผัสนุ่มเหม อนผ้าช ฟองืในขณะท ่ผ้าไหมเน ้อหนาืก็ม ผ วสัมผัสท ่แข็งกระด้างืและผ วสัมผัสท ่
อ่อนนุ่มเช่นเด ยวกันืเป็นต้น 

ตัวอย่างของผ้าที่มีความเหมาะสมต่อการนํามาตัดเย็บเสื้อผ้าุ 
 

 ืืืืืืืืผ้าท ่ใช้ในการตัดเย็บเส ้อผ้านั้นม หลากหลายชน ดนักออกแบบจําเป็นต้องเล อกใช้ให้เหมาะสมกับร ปแบบ
ของงานนั้นๆืเพ ่อให้ชุดออกมาตรงตามแบบท ่ต้องการ 

1. Poplin เป็นผ้าเน ้อละเอ ยดทําตามเส้นใยฝ้ายืพ ้นผ วเร ยบืบอบบางืเหมาะสําหรับทําเส ้อสตร ื(Blouse) หร อ
ชุดกระโปรงื(Dress) 

2. Voile ผ้าบางน้ําหนักเบาืทําจากเส้นใยฝ้ายืพ ้นผ วเร ยบืบอบบางืเหมาะสําหรับทําเส ้อสตร ืชุดเด็กืชุด
กระโปรง 

3. Cotton Lace ใช้ตกแต่งบนเส ้อผ้า 
4. Broderie Anglaise เป็นผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ืม การตกแต่งเจาะร เป็นลวดลายต่างๆเช่นืดอกไม้ืใช่สําหรับ

ตัดชุดกระโปรงืหร อชุดนอน 
5. Damask เป็นผ้าม ลวดลายดอกไม้ท ่ทอแบบซาต นืให้เก ดความเหล อบเงาืลงบนผ้าพ ้นท ่ม ส เด ยวกันืเหมาะ

สําหรับทําแจ๊กเก็ต 
6. Satin เป็นผ้าพ ้นเร ยบืมันวาวืม หลายน้ําหนักืเหมาะสําหรับทําชุดกระโปรงืและชุดราตร  
7. Taffeta ผ้าพ ้นมันเร ยบืมันวาวือย ่ทรงตัวได้ด ืยับง่ายืเหมาะสําหรับชุดกระโปรงืแจ๊กเก็ตืชุดแต่งงานืืชุด

ราตร  
8. Organza เน ้อผ้าบางมากืโปร่งแสงืแข็งืคงตัวืใช้สําหรับตกแต่งืดอกไม้ประด ษฐ์ืหร อทําเส ้อผ้าท ่ม ความ

หลวมืไม่รัดตัว 
9. Crepe De Chine ผ้าท ่ม พ ้นเร ยบืมันวาวืท ้งตัวได้ด ืใช้ทําชุดราตร ืเส ้อสตร ืชุดนอน 
10. Velvet ผ้ากํามะหย ่ืให้ความร ้สึกหร หราืเหมาะสําหรับชุดราตร  
11. Chiffon ผ้าม เน ้อบางืท ้งตัวได้ด ืเหมาะสําหรับชุดราตร ืเส ้อสตร ืชุดช้ันใน 
12. Habutai ผ้าไหมเน ้อน ่มืเหมาะสําหรับทําชุดกระโปรงืเส ้อสตร ืหร อทําเป็นช้ันใน 
13. Georgette ผ้าเน ้อบางืน ่มืคล้ายผ้าช ฟฟ่อนืแต่ม ความทึบกว่าืเหมาะทําเส ้อสตร ืชุดกระโปรง 
14. Jacquard เป็นผ้าท ่ม ลายทั้งื2ืด้านืมักเป็นลายดอกไม้ืเหมาะสําหรับทําส ทืแจ๊กเก็ตืกระโปรง 
15. Tulle, Net เป็นผ้าย ดตาข่ายืผ้าท ่ม คุณภาพด จะม เน ้อน ่มืและค นตัวได้ด ืม ความย ดหยุ่นส งืใช้สําหรับทําชุด

ชั้นในืหร อทําเส ้อผ้าท ่ต้องการให้ม วัสดุอ ่นๆมาตกแต่งบนพ ้นผ ว 
16. Lame ผ้าเน ้อเร ยบืล ่นืมันวาวืทําจากเส้นใยโลหะืเหมาะสําหรับชุดราตร  
17. Sequin Fabric ผ้าบางืโดยม เล ่อมปักแบบสําเร็จทั้งผ นืใช้ทําชุดราตร  

 

 

 



 

 
ประเภทของผ้า 

ผ้าแบ่งตามชน ดของเส้นใยท ่นํามาทอเป็นผ นผ้าได้เป็นื๓ืประเภทดังน ้ 

๑.ืผ้าจากเส้นใยธรรมชาต ซึ่งเป็นเส้นใยท ่ม อย ่ในธรรมชาต เช่นืผ้าฝ้ายผล ตจากปุยฝ้ายซึ่งเป็นส่วนท ่ห่อหุ้ม
เมล็ดฝ้ายืผ้าล น นผล ตจากลําืต้นแฟลกซ์ผ้าไหมผล ตจากรังไหม ผ้าขนสัตว์ผล ตจากขนแกะอ ฐกระต่ายืโดยผ้าแต่
ละชน ดม คุณสมบัต และการนําืไปใช้ประโยชน์ดังน ้ 

 
ชน ดของผ้า คุณสมบัต  การนําืไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

ผ้าฝ้าย(Cotton) 

 
เงามันน้อยืย ดหยุ่นตํ่าือาจหดหลัง
ซักเหน ยวปานกลางืเม ่อเปียกจะ
เหน ยวเพ ่มขึ้นืด ดความช ้นระบาย
ความร้อนได้ด ไม่ม ปัญหาไฟฟ้าสถ ตื
ไม่ เป็นขุยืทนความร้อนส งได้ด 
ทนทานต่อการขัดืถ และด่างืไม่ทน
กรดยับง่ายต ดไฟเร็ว 

 

 
ตัดเย็บเส ้ อผ้ าสวมใส่ ในฤด ร้อน 
ทําผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดม อผ้าป ท ่นอน 
ปลอกหมอน ื เ ส ้ อ ผ้ า เ ด็ ก อ่ อ น 
ผ้าอ้อม 

 

 
 
 

ผ้าล น น(Linen) 

 
เงามันสวยงามด ดซับความช ้นได้
ด กว่าืผ้าฝ้ายืแห้งเร็วืทนความร้อนื
และแสงแดดได้ด ต้านทานราและ
แบคท เร ย ได้ด กว่ าผ้ าฝ้ ายื ไม่ม 
ปัญหาไฟฟ้าสถ ตแต่ไม่ทนทานต่อ
การขัดถ เน ้อผ้าแข็งไม่ท ้งตัวืย ดหยุ่น
ตํ่าืยับง่ายืไม่ทนต่อืสารฟอกขาว 

 

 
ตัดเย็บเส ้ อผ้ าสวมใส่ ในฤด ร้อน 
ทําผ้าล กไม้ผ้ า เช็ดหน้าผ้าป โต๊ะ 
ผ้าเช็ดปาก 

 

 



 

 
ชน ดของผ้า คุณสมบัต  การนําืไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าไหม(Silk) 

 
เงามันืสวยงามืผ้าท ้งตัวด ด ดซับ
ความช ้นได้ด จึงย้อมส และตกแต่ง
ด้วยืสารเคม ได้ง่ายืสภาพอากาศ
ร้อนสวมใส่แล้วจะร ้สึกเย็นสบายื
และอบอุ่นเม ่อืสวมใส่ในฤด หนาวืม 
ส สดใสืม ปัญหาืไฟฟ้าสถ ตน้อยมาก
ไม่เป็นขุยืไม่ด ดซับความสกปรกเข้า
ไปในเส้นใยืต ดไฟได้ืแต่เม ่อนําออก
จากเปลวไฟจะดับได้เองืถ้าได้รับ
ความร้อนเก นื๑๕๐ืองศาเซลเซ ยสื
ใยจะไหม้กรอบและสลายตัวทนทาน
ต่อการใช้งานพอสมควรืส ญเส ย
ความเหน ยวเม ่อเปียกน้ําืไม่ทนต่อ
การกัดแทะของแมลงและแสงแดดื
กรดและด่าง 

 

 
ตัดเย็บเส ้อผ้าสําหรับไปงานหร อืื
ตัดเป็นเคร ่องแต่งกายประจําชาต 
ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าืร บบ ้น 

 

 
 
 

ผ้าขนสัตว์(Wool) 

 
อย ่ตัวด เม ่อแห้งืเม ่อช ้นจะท ้งตัวและ
ย ดหยุ่นด ด ดความช ้นได้ด ให้ความ
อบอุ่นไม่ม ปัญหาไฟฟ้าสถ ตเม ่อต ด
ไฟจะค่อยืๆืดับได้เองืทนทานต่อ
กรดต่างๆได้ด แต่ไม่เงามันจะส ญเส ย
ความเหน ยวเม ่อเปียกไม่ทนด่าง 

 

 
ตัดเย็บส ทเส ้อกันหนาวผ้าห่ม 

 



 

 
๒.ืเส ้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งเป็นใยท ่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคม แล้วผล ตเป็นผ นผ้าืเส ้อผ้าใย

สังเคราะห์ด แลรักษาง่ายืเพราะไม่ยับย ดหยุ่นและค นตัวได้ด แต่ไม่ค่อยด ดซึมน้ําและไม่ระบายความร้อนจึง
เหมาะท ่จะสวมใส่ในห้องปรับอากาศ ผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชน ดม คุณสมบัต และการนําืไปใช้ประโยชน์ดังน ้ 

 
ชน ดของผ้า คุณสมบัต  การนําืไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 

ผ้าไนลอน(Nylon) 

 
ม ความเหน ยวืแข็งแรงทนทานมาก
ย ดหยุ่นง่ายเม ่อถ กไฟจะละลายไม่
ไหม้เม ่อนําืออกไฟจะดับืเถ้าเป็น
ก้อนแข็งบ บไม่แตก 
 

 
ใช้ทําถุงน่องสตร และเส ้อผ้าต่างๆ 

 

ผ้าพอล เอสเทอร์(Polyester) 

 

 
เส้นใยนุ่มด ดความช ้นได้น้อยน้ําหนัก
เบาไม่ยับง่ายืไม่หดตัวืร ดจับจ บ
ถาวรได้ไม่ย้วยืแห้งไวืซักง่ายืด แล
ง่ายืเม ่อเผาจะกลายเป็นยางส ดําื
บางส่วนจะกรอบ 
 

 
ใช้เล ยนแบบและผสมกับ 
เส้นใยอ ่นได้ด น ยมใช้ในวงการ 
อุตสาหกรรมเส ้อผ้า 

 

ผ้าอไครล ก(Acrylic) 

 

 
ไม่หดืแห้งง่ายืทนต่อการซักฟอก
น้ําหนักเบาืเม ่อเผาไฟจะสลายไหม้
เป็นยาง 

 
ใช้ทําืเส ้อขนสตัว์เท ยมืผล ตผ้าท ่ 
ม ขนไหมพรมืผ้าห่มถุงเท้า 
พรมป พ ้น 

 
 

ผ้าสแปนเด็กซ์ื (Spandex) 
หร อไลคราื(Lycra) 

 

 
ต้านทานแรงดึงได้ส ง 

 
ใช้ทําืเส ้อชั้นในสตร ยางย ดและ 
ผ้าท ่ใช้ทางการแพทย ์

 
 



 

 
๓.ืผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ซึ่งเป็นเส้นใยผสมระหว่างใยธรรมชาต และใยสังเคราะห์หร อนําืเอาเส้นใย

ธรรมชาต มาดัดแปลงด้วยว ธ ทางเคม ผ้าจะม เน ้อนุ่มืเป็นมันเงาืด ดซึมน้ําได้ด แต่ไม่ค่อยม ความเหน ยวืเส ยร ปทรง
เม ่อถ กน้ําืไม่ทนกรดเข้มข้น ผ้าใยกึ่งสังเคราะห์แต่ละชน ดม คุณสมบัต และการนําืไปใช้ประโยชน์ดังน  ้

 
ชน ดของผ้า คุณสมบัต  การนําืไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

ผ้าเรยอน(Rayon) 

 
เน ้อนุ่มืสวยงามืม ความเงามันคล้าย
ไหมด ดซึมน้ําได้ด ยับง่ายคลายยับ
ยากร ดเร ยบท ้งไว้จะล ่ลงืเปื่อยง่าย
ต ดไฟรวดเร็วการไหม้จะคล้ายผ้า
ฝ้ายแต่ไหม้ได้เร็วกว่า 

 

 
ใช้ทําืเส ้อผ้าไหมเท ยม 

 

 

ผ้าอะซ เตต(Acetate) 

 

 
เน ้อนุ่มืเป็นเงามันืไม่ยับืไม่หดืไม่
ค่อยด ดความช ้นืใส่แล้วจะร ้สึก
เหนอะหนะร ดเร ยบง่ายืไม่ทนความ
ร้อนส งืละลายเม ่อสัมผัสน้ํายาล้าง
เล็บ 

 

 
ใช้ทําผ้าแพรต่วน 

 

ผ้าท /ซ (T/C)(ผ้าท ่ม ส่วนผสมของ 
ใยฝ้าย๖๕ื%ืและใยพอล เอสเทอร์ื

๓๕ื%) 

 

 
ซับเหง ่อได้ด กว่าผ้าพอล เอสเทอร์ ืื
ไม่ย ดไม่หดืทนต่อการซักด้วยเคร ่อง
ซักผ้าเน ้อผ้าไม่ขึ้นเม็ด 

 
ใช้ตัดเส ้อผ้าทั่วไป 

 

ผ้าซ ท ซ (CTC)(ผ้าท ่ม ส่วนผสมของใย
ฝ้ายื๗๐ื%ืและใยพอล เอสเทอร์

๓๐ื%) 

 

 
ไม่หดตัวทนทานกว่าผ้าฝ้าย 

 
ใช้ตัดเย็บเส ้อผ้าแทนผ้าฝ้าย 
และม ความทนทานกว่าผ้าฝ้าย 

 



 

 
การตกแต่งเสื้อผ้า 

การตกแต่งเสื้อผ้าุ(Treatment) 
 การตกแต่งืหมายถึงืว ธ การตกแต่งเส ้อผ้าท ่เก ดจาการตกแต่งด้วยว ธ ใดว ธ หนึ่งืทําให้เส ้อผ้าเก ดความ

สวยงามไม่แพ้การตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งืการตกแต่งเส ้อผ้าม หลายว ธ ืเช่นืการตกแต่งด้วยตะเข็บืผ้าเฉล ยงื
การต่อผ้าืไส้ไก่ืการแทรกผ้าืการต เกล็ดืจ บระบายืจ บร ดืฯลฯืเป็นการตกแต่งต้องใช้ฝีม อการตัดเย็บืความ
ประณ ตืน ยมใช้ตกแต่งกับเส ้อผ้าเด็กืการตกแต่งเส ้อผ้าสตร ืบุรุษืในชุดลําลองืชุดทํางานืหร อชุดอ ่นๆืขึ้นอย ่
กับการเล อกว ธ การตกแต่งืแต่ล่ะว ธ ืควรเล อกใช้ให้เหมาะสม 

 
ความสําคัญของการตกแต่งเสื้อผ้า 

ืืืืืืืืืืการตกแต่งเส ้อผ้าเป็นการตกแต่งเพ ่อให้เส ้อผ้านั้นด สวยงามืมองด แล้วน่าสวมใส่ืและสามารถดึงด ด
ความสนใจของเพศตรงข้ามืการตกแต่งเส ้อผ้าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยม อืหร อด้วยเคร ่องจักรก็ม ความสําคัญ
ทั้งส ้นืการตกแต่งด้วยเคร ่องจักรม ืการจ บร ดืจ บระบายืการปักตักรืการเด นเส้นทําให้เส ้อผ้าเก ดความสวยงาม
มากย ่งขึ้นืการตกแต่งสามารถช่วยเพ ่มราคาเส ้อผ้าืและบ่งบอกถึงรสน ยมของผ ้สวมใส่ืบางครั้งสามารถช่วย
แก้ปัญหาการตัดเย็บได้ืเช่นืจ บระบายืช่วยแก้ปัญหาเร ่องความยาวเส ้อืกระโปรงืหร อแก้ปัญหาร ปแบบเส ้อท ่
แข็งกระด้างืให้ด อ่อนหวานืน่ารักืได้เช่นกันืหร อืการเด นเส้นตะเข็บืเด นค ้วืช่วยให้ตะเข็บเร ยบืและเพ ่ม
จุดเด่นน่าสนใจมากย ่งขึ้นืส่วนการปักม อืด้วยเส้นไหมส แปลกตาืปักเป็นลวดลายธรรมชาต ืลวดลายเราขาคณ ตื
ฯลฯืสามารถช่วยให้เส ้อผ้าเก ดจุดเด่นืน่ามองืเป็นเอกลักษณ์งานฝีม อของไทยเราอ กด้วย 
 

หลักการตกแต่งเสื้อผ้า 
 ืืืืืหลักการตกแต่งเส ้อผ้าืม ข้อควรพ จารณาืดังต่อไปน  ้

1. การตกแต่งต้องกลมกล นกับลวดลายในผ้าืเช่นืผ้าท ่ม ลวดลายืส่วนใหญ่ต้องใช้ผ้าพ ้นมาตกแต่ง 
2. ร ปทรงของการตกแต่งต้องเหมาะสมกับร ปแบบหร อโครงสร้างเส ้อผ้า 
3. ส และผ วสัมผัสของผ้าืกับการตกแต่งต้องให้กลมกล นกัน 
4. จุดเด่นบนเส ้อผ้าืการตกแต่งเส ้อผ้าควรม เพ ยงจุดเด ยวืเล อกตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งให้เด่นเพ ยงจุดเด ยวื

เช่นืทําลวดลายรอบคอเส ้อืรอบขอบืและกระเป๋า 
5. ความสมดุลของการตกแต่งืควรหล กเล ่ยงการแบ่งสัดส่วนการตกแต่งท ่ม ความสมดุลเท่ากันบนตัวเส ้อืเช่นื

ขนาดเท่าๆกันจะเก ดความซ้ําืไม่น่าสนใจ 
 

ประเภทการตกแต่งเสื้อผ้า 

การตกแต่งเส ้อผ้าืทั้งการตกแต่งเส ้อผ้าด้วยม อืและการตกแต่งด้วยเคร ่องจักรืสามารถแบ่งออกได้เป็นื15ื
ประเภทืดังน  ้

1. การตกแต่งด้วยตะเข็มื(Stitched trims) 
2. การตกแต่งด้วยสม็อคื(Smock) 

 

 
 



 

 
3. การตกแต่งร มหร อชายเส ้อผ้าื(Shaped edged) 
4. การตกแต่งด้วยจ บระบายื(Ruffles) 
5. การตกแต่งด้วยจ บร ดื(Fullness) 
6. การตกแต่งด้วยการจับจ บื(Pleating) 
7. การตกแต่งด้วยการต เกล็ดื(Tucking) 
8. การตกแต่งด้วยการต่อผ้าื(Patch work) 
9. การตกแต่งด้วยไส้ไก่ื(Roulean work) 
10. การตกแต่งด้วยการแทรกผ้าื(Godet) 
11. การตกแต่งด้วยการเย็บสักื(Quilting) 
12. การตกแต่งด้วยการระบายส ื(Airbrush and hand painting) 
13. การเดรปผ้าื( Draping ) 
14.  การปักล กปัดื(Beading) 
15.  การใช้ล กไม้ื(Lace) ตกแต่ง 
 

ข้อควรคํานึงในการตกแต่งเสื้อผ้า 
ืืืืืืืืควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเน ้อผ้ากับการตกแต่งืและออกแบบลายตกแต่งให้เหมาะสมและ
สวยงามืเม ่อออกแบบสําหรับฤด หนาวืเช่นืเส ้อกันหนาวืผ้าท ่ควรใช้จะต้องเป็นผ้าจําพวกเน ้อหน้าืทอแน่นๆื
ไม่ม ช่องให้อากาศผ่านทะลุเข้าง่ายืเพ ่อจะได้ป้องกันอากาศหนาวจากภายนอกได้ืทั้งยังเก็บไอตัวให้อุ่นอย ่เสมอ 
ผ้าบางเบาเหมาะกับแบบเส ้อสําหรับฤด ร้อนือากาศสามารถถ่ายเทได้ด ืไม่ทําให้เก ดความอบอ้าว 
ผ้าร ปแบบแปลกตาืก็จะเหมาะสมกับการตกแต่งประเภทสวยงามืหร หราืการตกแต่งด้วยตะเข็บื(Stitched 
trims) 
 

การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยตะเข็บื 
สามารถทําได้ทั้งเย็บด้วยม อืและเย็บด้วยเคร ่องจักรืน ยมตกแต่งตามร มตะเข็บบนเส ้อผ้าืเพ ่อเพ ่ม

จุดเด่นให้เส ้อผ้ามากย ่งขึ้นืการตกแต่งเส ้อผ้าประเภทน ้ืจะใช้เส้นด้ายท ่ม ลักษณะธรรมดาหร อพ เศษืก็ขึ้นอย ่กับ
ความต้องการืเพราะเส้นด้ายท ่ใช้เย็บตะเข็บตกแต่งืจะช่วยเพ ่มความสวยงามให้เส ้อผ้าด ม น้ําหนักและสวยงาม
ย ่งขึ้นือาจจะเป็นเส้นด้ายเด ่ยวืด้ามค ่ืหร อเส้นด้ายควบืท ่ม ขนาดเส้นด้ายเล็กใหญ่ไม่เท่ากันืม ทั้งส เด ยวืและ
หลายส ในเส้นเด ยวกันืเพ ่อเพ ่มความสวยงามืเข็มจักรท ่ใช้เย็บืควรจะให้ม ขนาดโตกว่าเข็มจักรธรรมดาืและ
ควรปรับจักรให้ม ความตึงหย่อนืขนาดฝีเข็มืให้พอเหมาะกับเน ้อผ้านั้นๆืการตกแต่งเส ้อผ้าด้วนเส้นด้ายื
สามารถตกแต่งได้หลายว ธ ืเช่นืการตกแต่งด้วยการเด นค ้วืการคัทเว ร์กืการใช้เส้นด้ายทําลวดลายืลักษณะ
การตกแต่งเส ้อผ้าด้วยตะเข็บม ื12ืลักษณะืควรเล อกใช้ให้เหมาะสมกับร ปแบบเส ้อผ้า 

 
 

 
 



 

 
การตกแต่งด้วยสม็อคุ(Smock) 

 การตกแต่งด้วยสม็อคืเป็นการตกแต่งก่อนตัดเย็บเป็นตัวเส ้อืซึ่งจะต้องกําหนดเน ้อท ่สม็อคืและ
ตําแหน่งท ่ต้องทําสม็อคืเช่นืตัวเส ้อืกระเป๋าืแขนืหร อท ่เอวืการทําสม็อคม ื2ืแบบค อืการตกแต่งสม็อคด้วย
ม อและการตกแต่งสม็อคด้วยเคร ่องจักรืม ลักษณะการทําแตกต่างกันืแต่จะเป็นว ธ ใดก็ตามืก็เร ่มด้วยการ
กําหนดจุดตําแหน่งของแนวสม็อคืการตกแต่งสม็อคด้วยม อืน ยมใช้ตกแต่งเส ้อผ้าเด็กืสม็อคเก ดจากการเย็บ
ตะเข็บขนาดเล็กเป็นลวดลายเรขาตณ ตืโดยใช้เส้นด้ายโยงเป็นแนวืผ้าท ่น ยมใช้ส่วนใหญ่เป็นผ้าใยธรรมชาต ื
เพ ่อต้องการความนุ่มและฟองฟ ของกระโปรงืเส ้อผ้าเด็กท ่ตกแต่งด้วยสม็อคม อืจะม ราคาแพงกว่าตกแต่งด้วย
เคร ่องจักรืแต่อย่างไรก็ตามการตกแต่งสม็อคด้วยเคร ่องจักรืก็ม ความสวยงามเช่นเด ยวกับการตกแต่งด้วยม อ
และยังม ราคาถ กกว่าการตกแต่งด้วยม อ การตกแต่งสม็อคืน ยมใช้ตกแต่งเส ้อผ้าเด็กืเพ ่มความน่ารักือ่อนหวาน
ให้กับเส ้อผ้ามากขึ้น 

 
การตกแต่งร มหรือชายเสื้อผ้าุ(Shaped edged) 

การตกแต่งร มหร อชายเส ้อผ้าสามารถทําไดทั้งด้วยม อืและด้วยเคร ่องจักรืการตกแต่งร มเส ้อผ้าม 
หลายร ปแบบืทั้งร ปทรงแบบสั้นปละยาวขึ้นอย ่กับความต้องการืหร อให้เหมาะสมกับร ปแบบของเส ้อผ้าืน ยม
ใช้ตกแต่งชายเส ้อืกระโปรงืกางเกงืการตกแต่งร มผ้า 

 
การตกแต่งด้วยจีบระบายุ(Ruffles) 

 การตกแต่งด้วยการจ บระบายืหมายถึงืการตัดผ้าเป็นเส้นืแล้วนํามาเย็บต่อร มเส ้อผ้าืการตัดผ้าจ บ
ระบายม ื3ืท ศทางืค อื1).ืเกรนตามผ้าเฉล ยงื2).ืเกรนตามขวางืให้ม ความกว้างตามต้องการืความยาวเท่ากับื
4-5ืเท่าืของความยาวต้องการต ดระบายื3).ืเกรนวงกลมืใช้สําหรับระบายพล ้วในตัวืผ้าท ่เหมาะสําหรับทําจ บ
ระบายืค อืต้องเป็นผ้าท ่ม น้ําหนักเบาืบางืและส สดใสืสามารถตกแต่งและดัดแปลงให้เหมาะสมกับร ปแบบ
เส ้อผ้าได้ตามต้องการืการตกแต่งเส ้อผ้าด้วยจ บระบายืเป็นการตกแต่งท ่ต้องการให้เส ้อผ้าม ความอ่อนหวานื
น่ารักืและต้องการความนุ่มและฟองฟ ของเส ้อืกระโปรงืน ยมใช้ตกแต่งเส ้อผ้าเด็กืสตร ืการตกแต่งด้วยจ บ
ระบายใช้ตกแต่งตะเข็บหร อร มผ้าืควรเล อกแนวเกรนผ้าให้เหมาะสม 

 
การตกแต่งด้วยจีบรูดุ(Fullness) 

 การตกแต่งเส ้อผ้าด้วยจ บร ดืหมายถึงืการเพ ่มเน ้อท ่ผ้าืด้วยการจ บร ดืทําให้เส ้อผ้าม ความฟองฟ ื
บานออก 

 
การตกแต่งด้วยการตีเกล็ดุ(Tucking) 

 การตกแต่งด้วยการต เกล็ดืหมายถึงืการตกแต่งเส ้อผ้าด้วยว ธ การเย็บผ้าเป็นแนวเส้นตรงืให้ช ดแนว
สันทบืจะเย็บต เกล็ดยาวืหร อสั้นืเล็กืใหญ่ืได้ตามต้องการืหร อจะต เกล็ดกากบาทืหร อเส้นขวางืเส้นทแยง
มุมก็ได้ืใช้ตกแต่งบร เวณคอเส ้อืแนวกระโปรงืหน้าอกืส่งเสร มให้เส ้อผ้าด สวยงามย ่งขึ้น 

 
 

 
 



 

 
การตกแต่งด้วยการต่อผ้าุ(Patch work) 

การตกแต่งด้วยการต่อผ้าืหมายถึงืการต่อผ้าช ้นเล็กๆท ่ม ส แตกต่างกันืเพ ่อใช้ตกแต่งเส ้อผ้าท ่เป็น
งานตกแต่งและดัดแปลงเส ้อผ้าอ กร ปแบบหนึ่งืท ่ต้องอาศัยศ ลปะและฝีม อผสมกันืการต่อผ้าม มานานตั้งแต่
กลางศตวรรษท ่ื12ืก่อนนั้นเป็นการนําเศษผ้ามาต่อกันืเพ ่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ืจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
การต่อผ้าอย่างม ศ ลปะืเพ ่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งเส ้อผ้าืจะทําให้เส ้อผ้าเก๋ืสวยงามน่าสนใจืและเพ ่ม
คุณค่ามากย ่งขึ้นืการต่อผ้าส่วนใหญ่ืจะน ยมต่อเป็นร ปเรขาคณ ตืเพราะง่ายต่อการเก็บร มผ้าให้สวยงามืและ
ง่ายต่อการต่อผ้าด้วยืเช่นืส ่เหล ่ยมข้าวหลามตัดืสามเหล ่ยมด้านเท่าืส ่เหล ่ยมจัตุรัสืครั้งวงกลมและืร ปหก
เหล ่ยมืย ่งร ปทรงต่อยากเท่าใดืก็ย ่งน่าสนใจมากกว่าแบบอ ่นๆืการต่อผ้าเพ ่อการตกแต่งเส ้อผ้าืคนไทยบาง
กลุ่มจะน ยมมากืและนําฝึกให้เก ดทักษะืจนกลายเป็นศ ลปะประจําหม ่บ้านืเช่นืชาวไทยโซ่งืแม้วและกระเหร ่
ยงืเป็นต้นืและม ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มืค อืน ยมต่อผ้าส สดๆืลงบนผ้าฝ้ายพ ้นส ดําืส น้ําเง นเข้มหร อ
กรมท่าืท ่ทอม อเองืซึ่งเป็นผ้าท ่ม ความสวยงามมากืแล้วนําผ้าท ่ต่อลวดลายแล้วมาต่อตกแต่งบนตัวเส ้อืบร เวณ
สาบเส ้อืคอเส ้อืขอบปลายแขนืกลางเส ้อด้านหลังืชายเส ้อืเช งผ้านุ่งืและผ้าคาดเอวืฯลฯืหร อบางครั้งเร ยกว่าื
Appliqué เป็นการตกแต่งช ้นผ้าืโดยม ร ปแบบมาจากการเย็บและใช้ตะเข็บืให้เป็นร ปทรงกราฟิกืเพ ่อให้เป็น
ผ้าื3ืม ต ืและม น้ําหนักเบา 

 
การตกแต่งด้วยไสไ้กุ่(Roulean work) 

การตกแต่งด้วยไส้ไก่ืผ้าไส้ไก่ืหมายถึงืการตกแต่งด้วยผ้าท ่ตัดเป็นเส้นๆืตามแนวผ้าเกรนเฉล ยงื
เพ ่อต้องการให้ผ้าไส้ไก่ย ดหยุ่นได้ืสะดวกในการตกแต่งและประด ษฐ์เป็นลวดลายตามต้องการืกล่าวค อืผ้าท ่ใช้
ทําไส้ไก่จะตัดเป็นเส้นขนาดเล็กหร อใหญ่ตามความต้องการืเสร็จแล้วนําไปร ดเป็นเส้นทบืเย็บด้วยจักรืโดยให้
ห่างจากเส้นสันทบตามขนาดของเส้นไส้ไก่ตามต้องการืส่วนใหญ่น ยมเส้นขนาดื0.5ืซ.ม.ืเสร็จแล้วตัดร มผ้าให้
เล็กได้ืไส้ไก่อ่อนืหร อตัดร มตะเข็บให้ใหญ่ืจะได้เป็นไส้ไก่แข็งืกลับเส้นไส้ไก่ออกมาืเพ ่อเก็บตะเข็บผ้าไว้ด้านในื
จะใช้เข็มสอยหร อท ่กลับไส้ไก่เป็นอุปกรณ์กลับก็ได้ 

 
การตกแต่งด้วยการแทรกผ้าุ(Godet) 

 การตกแต่งด้วยการแทรกผ้าืหมายถึงืการนําผ้าต่างช ้นต่างขนาดมาเพ ่มเข้าไปในเน ้อท ่ผ้าเด มืเป็น
การตกแต่งเพ ่อให้เก ดความแตกต่างบนเส ้อผ้าืน ยมมากในการตกแต่งกับกระโปรงืแขนเส ้อืเป็นการตกแต่งทํา
ให้เน ้อท ่ผ้าฟองฟ  

 
การตกแต่งด้วยการเย็บสักุ(Quilting) 
 การตกแต่งด้วยการเย็บสักืค อืการเย็บผ้าื2ืช ้นืหร อมากกว่าซ้อนกันืม วัสดุนุ่มๆใส่ไว้ตรงกลางืเม ่อ

เย็บตะเข็บจักรจะเป็นรอบลึกลงไปืส่วนท ่ไม่ได้เย็บจะน นขึ้นืทําให้เก ดเป็นลวดลาย 
 



 

 
การตกแต่งด้วยการจับจีบุ(Pleats) 

 การตกแต่งเส ้อผ้าด้วยการจับจ บืหมายถึงืการจับผ้าืพับผ้าืมาซ้อนกันืโดยใช้ความร้อนเป็นตัวช่วยื
ฉะนั้นควรเล อกผ้าท ่ผล ตจากเส้นใยสังเคราะห์ืเพราะม คุณสมบัต ไม่ทนต่อความร้อนืสามารถจับจ บได้ง่ายืและ
ทนต่อการซักืการทําความสะอาด 

 
การตกแต่งด้วยการระบายสีุ(Airbrush and hand painting) 
 การตกแต่งเส ้อผ้าด้วยการระบายส ด้วยม อบนเส ้อผ้าืน ยมตกแต่งเส ้อผ้าประเภทท ่ต้องการงานฝีม อืม 

ราคาแพงมากืผ้าท ่ผล ตส่วนใหญ่น ยมผ้าเส้นใยธรรมชาต ืเพราะม คุณสมบัต ด ดซึมความช ้นหร อส ได้ด ืสามารถ
ระบายส ได้ง่ายืและได้ส สดใส 

 การทําบาต กืเป็นการตกแต่งผ้าด้วยการระบายส เช่นกันืแต่ม เทคน คและขั้นตอนการทํายุ่งยากกว่าื
เป็นเทคน คการตกแต่งผ้าของชาวภาคใต้ืน ยมลวดลายท ่เป็นธรรมชาต ืเช่นืดอกไม้ืใบไม้ืทะเลืสัตว์น้ําืฯลฯื
และม ราคาแพงเช่นกัน 

 
การเดรปผ้าุ( Draping ) 

 การเดรปผ้านั้นจะทําบนลําตัวืเพ ่อสร้างลอยพับท ่ต ้นและน ่มนวลบนเส ้อผ้าและจะยึดโดยใช้รอยเย็บ
แบบซ่อนืต่อจากนั้นจะยึดต ดกับซับในื( Lining ) ผ้าท ่ใช้ต้องตัดแบบผ้าเฉล ยงืและเป็นผ้าเน ้อน ่มืเช่นืผ้าเครปื
ผ้าเจอร์ซ ่ืืผ้าช ฟฟอนืผ้าซาต นืเป็นต้น 

 
การปักลูกปัดุ(Beading) 

 ล กปัดนั้นทําจากวัสดุท ่หลากหลายืม ทั้งทําจากแก้วืคร สตัลืพลอยเท ยมืมุกืเล ่อมืแผ่นโลหะ 
 

การใช้ลูกไมุ้(Lace) ตกแต่ง 
 ผล ตจากเส้นด้ายืนํามาถักทอเป็นลวดลายืล กไม้ม ทั้งทําจากไหมืฝ้ายืป่านืไนลอนและโพล เอสเตอร์ื

ล กไม้อาจเป็นผ้าทั้งผ นืหร อเป็นแถบเส้นสําหรับตกแต่ง 
 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 7-9 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

5.1ุการนุําเขาสบูทเรุียน 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืื1. เตร ยมวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อืหอ้งปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืืืเวลาปฏ บัต ก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืื- ปฏ บัต นอกเวลาเร ยน 
ืืืืืืืืื3. ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน ้ 
ืืืืืืืืืืืืื- อธ บายหลักการเล อกผ้าท ่เหมาะสมกับแบบเส อ้ไดห้ร อไม ่หากม ผ ้เร ยนร ้จักขอให้ช่วยอธ บายให้เพ ่อนร่วม
ชั้นฟัง 
ืืืืืืืืืืืืื- ขอให้ผ ้เร ยนช่วยกันบอกถึงประเภทของผ้า 
             - ให้อภ ปรายคําว่า “การตกแต่งเส ้อผ้า” 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืื  1.ืช่วยผ ้สอนเตร ยมห้องปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืื2.ืฟังการอธ บายืร่วมสอบถามข้อข้องใจืและทําความเข้าใจืในเร ่องต่างืๆืท ่ผ ้สอนอธ บายให้ฟัง 
ืืืืืืืืืืืื3.ร่วมตอบคําถาม และอธ บายส ่งท ่ตนเองร  ้เก ่ยวกับหลักการเล อกผ้าท ่เหมาะสมกับแบบเส อ้ืประเภทของผ้า
และร่วมกันอภ ปรายคําว่า “การตกแต่งเส ้อผ้า” 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุแบบทดสอบ/แบบจดบันทึก 
5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืื- อธ บายเก ่ยวกับหลักการเล อกผ้าท ่เหมาะสมกับแบบเส ้อืประเภทของผ้าืการตกแต่งเส ้อผ้าืและอภ ปราย
ภายหลังการชมส ่อการเร ยน 
ุุุุุุุุุุุุ- มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุPower Point “การเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า” 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

5.3ุการสรุ ป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
            มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
                -ืให้สรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในชั่วโมงเร ยนืจัดทําเป็นรายงานนําส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ร่วมกันปฏ บัต งานตามท ่ได้รับมอบหมาย 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืแบบจดบันทึก 
5.4ุการวุัดและประเม ุนผล 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลก่อนเรียน 

     ประเม นความร ้ืความเข้าใจืทักษะืเร ่องศ ลปะกับเส ้อผ้าและการแต่งกายใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการ
ถาม/สอบฯ 
 
ุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่
เร ยนืโดยให้บอกอธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นใหผ้ ้เร ยนทํารายงานตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถ 
 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
             1.กลุ่มม ความร ้ด  ค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร ออธ บายถึงการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้าื2ืข้อ/เร ่องืขึ้น
ไป 
             2.กลุ่มม ความร ้ปานกลางืค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร อหร ออธ บายถึงการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้าื1ื
ข้อ/เร ่อง 
             3.กลุ่มไม่ม ความร ้ืค อกลุ่มท ่ไม่สามารถบอกหร ออธ บายถึงการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้าได้เลย 
 

การประเม นผลขณะเรียน 
     ืืืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืในเร ่องท ่เร ยน 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืืมอบหมายงานผ ้เร ยนืให้ปฏ บัต งานืืจํานวนื1 ืข้อ  เร ่อง 
 

 



 

 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
ืืืืืืืืืืืืื1.ืผลงานถ กต้อง/เหมาะสม/สวยงาม                      4 คะแนน   
             2.ืใช้ืวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อถ กต้องเหมาะสม  3 คะแนน 
             3.ืผลงานม องค์ประกอบืครบตามจํานวนท ่กําหนด 3 คะแนน 
   ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรวม 10 คะแนน 
 

ุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
   ผลงานถูกต้อง/เหมาะสม/สวยงาม 
  1.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานมาก 4 คะแนน 
  2.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานปานกลาง 3 คะแนน 
  3.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืและว ธ การเหมาะสมกับการทํางานน้อย 1 คะแนน 
  4. ไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุใชุ้อ ปกรณ์ุเครื่องมือถูกต้องเหมาะสม 
  1.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 3 ชน ดขึ้นไป   3 คะแนน 
  2.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 2 ชน ด   2 คะแนน 
  3.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 1 ชน ด   1 คะแนน 
  4. ืไม่ม วัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อ   0 คะแนนืื 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุปฏ บัต งานเหมาะสมุครบตามองค์ประกอบ/จํานวนที่กําหนด 
  1.  ปฏ บัต งานจํานวน 1  เร ่องืขึ้นไป                                     3 คะแนน 
  2.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      2 คะแนน 
  3.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      1 คะแนน 
  4. ืไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลหลังเรียน 
 ืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 
 
 เครื่องมือประเม น 
       รายงานสรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในช่ัวโมงเร ยน 
 
ุุุุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
       บันทึกองค์ความร ้ืเร ่องการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า ถ กต้องืครบถ้วนืสมบ รณ์ื 
 ได้คะแนนเต็มื10ืคะแนน 
 



 

 
ุุุุุุุุุุเครื่องมือประเม นค ณธรรม จร ยธรรม 

 จ ดประสงค์ปลายทางุม ระเบ ยบเร ยบร้อย 
 เกณฑ์การประเม น 
 1. ตรงต่อเวลา  5 คะแนน 
 2. การรักษาความสะอาดผลงาน วัสดุือุปกรณ์ เคร ่องม อ 
  และห้องปฏ บัต งาน  5 คะแนน 
   รวม 10 คะแนน 
ุุุุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
  ตรงต่อเวลา 
 1. เข้าืออกห้องเร ยน และส่งงานตรงเวลา  5 คะแนน 
 2. เข้าืออกห้องเร ยนืตรงเวลา  4 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 1-5 นาท  3 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 6-10 นาท  1 คะแนน 
 4. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน มากกว่า 10 นาท   
  หร อขาดเร ยนโดยไม่ม เหตุผล  0 คะแนน 
  การรักษาความสะอาดฯ 
 1.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อืห้องปฏ บัต งาน 5 คะแนน 
 2. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 3ือย่าง  4 คะแนน 
 3.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด 2ือย่าง  3 คะแนน 
 4. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 1ือย่าง  2 คะแนน 
 5. ไม่จัดเก็บืรักษาความสะอาด  0  คะแนน 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 7-9 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ สื่อสุ ่งพ มพ ์
       แบบจดบันทึกื(ใช้ประกอบการสอนก จกรรมท  ่3) 

 

6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
        ไฟล์ข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟเว ด/เพาเวอร์ุพ้อยท์ฯุื(ระบ ตามที่จัดทําจร ง) 
  - เร ่องการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

 

6.3ุ ห ุนจําลองหรุือของจร ง (ุถามุี) 
       - 

 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

       แหล่งเรยีนรู ้
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื- ห้องสมุดว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
  -ืห้องปฏ บัต การผ้าื523 สาขาว ชา แฟชั่นและส ่งทอืประเภทว ชาคหกรรม 
  - เว็บไซด์ท ่เก ่ยวข้องกับการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 
  - ฯลฯ  

 

7. เอกสารประกอบการจดัการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
    แบบบันทึกความ  

    

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอืน่ 
 

     สัมพันธ์กับคุณสมบัต ของเส้นใยืม เน ้อหาเก ่ยวกับชน ดืคุณสมบัต ืการนําไปใช้ประโยชน์ืของเส้นใยื 



 

 
 

แบบบันทึกความรู้ 
ืคําช ้แจงืให้นักเร ยนบันทึกความร ้ความเข้าใจืเร ่องการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้าืเป็นข้อๆื 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 7-9 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
- 

 

9.2ุ ขณะเรียน 
- ให้บันทึกองค์ความร ้ท ่ได้รับในระหว่างการเร ยนืโดยเข ยนในแบบบันทึกความร ้ืส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 

 

9.3ุ หลุังเรียน 
      - ให้ผ ้เร ยนืศึกษาืค้นคว้าเพ ่มเต มืเก ่ยวกับการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

3 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 7-9 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง การเล อกผ้าและการตกแต่งเส ้อผ้า 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

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

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

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

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

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืส กับการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 10-12 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 

1.  สาระสําคัญ 
          “ส ”ืเข้ามาม บทบาทในช ว ตประจําวันของเราอย่างมากืส สามารถส ่อถึงอารมณ์ืและความร ้สึกได้ืการ

เล อกใช้ส จึงม ความสําคัญืถึงแม้จะไม่ใช่เร ่องง่ายืแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเร ่องยากืดังนั้นจึงควรทําความเข้าใจกับืวงจร
ส ื(Colour Wheel) เพ ่อจะได้เป็นพ ้นฐานของการเล อกใช้ืและผสมส ต่อไป 

 

2.  สมรรถนะประจําหนว่ย 
2.1. อธ บายแม่ส และวงจรส ได ้

 

2.2.ือธ บายวรรณะของส ได้ 
 

2.3.ืการใช้ส ให้เหมาะกับผ ้สวมใส ่
 

3. จุ ดประสงค์การเรยีนรู ้
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1. แม่ส และวงจรส  
 

3.1.2. การใช้ส ให้เหมาะกับผ ส้วมใส ่
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1.ืสามารถนําการใช้ส ไปใช้ในการเร ยนเก ่ยวกับแฟชั่นได้ 
 

3.2.2. สามารถเล อกส ของเส อ้ผ้าให้เหมาะกับผ วผ ้สวมใสไ่ด ้
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค ์
 

3.3.1. ความรับผ ดชอบ 
 

3.3.2.ืม ความเช ่อมั่นในตนเอง 
 

3.3.3. ความสนในใฝ่ร ้ 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืส กับการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 10-12 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
แม่สีและวงจรส ี
แม่ส ื(Primary Colour) 
แม่ส  ค อืส ท ่นํามาผสมกันแล้วทําให้เก ดส ใหม่ืท ่ม ลักษณะแตกต่างไปจากส เด มืแม่ส ืม อย ่ื2 ชน ดืค อ 

  1. แม่ส ของแสง เก ดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปร ซึมืม ื3 ส ืค อืส แดงส เหล องืและส น้ําเง นือย ่ในร ป
ของแสงรังส ืซึ่งเป็นพลังงานชน ดเด ยวท ่ม ส ืคุณสมบัต ของแสงสามารถนํามาใช้ืในการถ่ายภาพืภาพโทรทัศน์ืการ
จัดแสงส ในการแสดงต่างืๆืเป็นต้นื(ด เร ่องืแสงส ื) 

2. แม่ส วัตถุธาตุ เป็นส ท ่ได้มาจากธรรมชาต ืและจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคม ืม ื3 ส ืค อืส แดงืส 
เหล องืและส น้ําเง นืแม่ส วัตถุธาตุเป็นแม่ส ท ่นํามาใช้ืงานกันอย่างกว้างขวางืในวงการศ ลปะืวงการอุตสาหกรรมื
ฯลฯืแม่ส วัตถุธาตุืเม ่อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ืจะทําให้เก ดืวงจรส ืซึ่งเป็นวงส ธรรมชาต ืเก ดจากการผสมกัน
ของแม่ส วัตถุธาตุืเป็นส หลักท ่ใช้งานกันทั่วไปืในวงจรส ืจะแสดงส ่งต่างืๆืดังต่อไปน ้ 

 

 
 

 

 

 



 

 
วงจรสีุ(ุColour Circle) 

 
สีขั้นทีุ่1 ค อืแม่ส ืได้แก่ืส แดงืส เหล องืส นํ้าเง น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ุุุุุุุุสีขั้นทีุ่2 ค อืส ท ่เก ดจากส ขั้นท ่ื1 หร อแม่ส ผสมกันในอัตราส่วนท ่เท่ากันืจะทาํให้เก ดส ใหม่ื3 ส ืได้แก่ 
ส แดงืผสมกับส เหล องืได้ส ืส้ม 
ส แดงืผสมกับส น้ําเง นืได้ส ม่วง 
ส เหล องืผสมกับส น้ําเง นืได้ส เข ยว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ุุุุุสีขั้นทีุ่3 คือืส ท ่เก ดจากส ขั้นท ่ื1 ผสมกับส ขั้นท ่ื2 ในอัตราส่วนท ่เท่ากันืจะได้ส อ ่นืๆอ กื6 ส ืค อ 
ส แดงืผสมกับส ส้มืได้ส ืส้มแดง 
ส แดงืผสมกับส ม่วงืได้ส ม่วงแดง 
ส เหล องืผสมกับส เข ยวืได้ส เข ยวเหล อง 
ส น้ําเง นืผสมกับส เข ยวืได้ส เข ยวน้ําเง น 
ส น้ําเง นืผสมกับส ม่วงืได้ส ม่วงน้ําเง น 
ส เหล องืผสมกับส ส้มืได้ส ส้มเหล อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ุุุุวรรณะของสี ค อส ท ่ให้ความร ้สึกร้อน-เย็นืในวงจรส จะม ส ร้อนื7 ส ืและส เย็นื7 ส ืซึ่งแบ่งท ่ืส ม่วงกับส 
เหล องืซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ 
ส ตรงข้าม หร อส ตัดกันืหร อส ค ่ปฏ ปักษ์ืเป็นส ท ่ม ค่าความเข้มของส ืตัดกันอย่างรุนแรงืในทางปฏ บัต ไม่น ยม
นํามาใช้ร่วมกันืเพราะจะทําให้แต่ละส ไม่สดใสเท่าท ่ควรืการนําส ตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกันือาจกระทําได้ดังน ้  
1. ม พ ้นท ่ของส หนึ่งมากือ กส หนึ่งน้อย 
2. ผสมส อ ่นๆืลงไปส ส ใดส หนึ่งืหร อทั้งสองส  
3. ผสมส ตรงข้ามลงไปในส ทั้งสองส  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ืืืืสีกลาง ค อืส ท ่เข้าได้กับส ทุกส ืส กลางในวงจรส ืม ื2 ส ืค อืส น้ําตาลืกับืส เทาืส น้ําตาลืเก ดจากส ตรง
ข้ามกันในวงจรส ผสมกันืในอัตราส่วนท ่เท่ากันืส น้ําตาลม คุณสมบัต สําคัญืค อืใช้ผสมกับส อ ่นแล้วจะทําให้ส 
นั้นืๆืเข้มขึ้นโดยไม่เปล ่ยนแปลงค่าส ืถ้าผสมมากืๆืเข้าก็จะกลายเป็นส น้ําตาลืส เทาืเก ดจากส ทุกส ืๆืส ใน
วงจรส ผสมกันืในอัตราส่วนเท่ากันืส เทาืม คุณสมบัต ท ่สําคัญืค อืใช้ผสมกับส อ ่นืๆืแล้วจะทําให้ืม ดหม่นืใช้
ในส่วนท ่เป็นเงาืซึ่งม น้ําหนักอ่อนแก่ในระดับต่างืๆืถ้าผสมมากืๆืเข้าจะกลายเป็นส เทา 

 

 



 

 
ุุุุุุุุุการใช้สีให้เหมาะกับผู้สวมใส่ 

 
ืสาวที่มีผ วคล้ําุ–ุผ วแทน 
 
     ืืสาวๆท ่ม ผ วคล้ําหร อผ วส แทนืควรจะเล อกใส่เส ้อผ้าส กลางๆืเอ ร์ทโทนไม่เข้มหร ออ่อนมากไปืและควร
เล อกส ท ่กลมกล นเข้ากับตัวเองถึงจะด ด ือย่างส กรมท่าืส น้ําตาลเข้มืส ฟ้าืส ม่วงืส เทาืส เข ยวเข้มื เพราะการ
แต่งตัวด้วยโทนส แบบน ้ืจะทําให้ส ผ วด สว่างขึ้นืส ท ่ควรหล กเหล ่ยงืสําหรับสาวๆืผ วคล้ําเลยค อพวกส สดใ ส
ฉ ดฉาดมากเก นอย่างืส ชมพ ใสืส แดงืส ส้มืเพราะส เส ้อผ้าสดใสมากเก นจะทําให้เราด ดําขึ้นมาทันท ื 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สาวผ วขาวเหลือง 
 
     สําหรับสาวท ่ม ส ผ วขาวเหล องืหร อืเร ยกว่าืขาวแบบสาวไทยืการเล อกเส ้อผ้าให้เข้ากับส ผ วนั้นถ อว่าง่าย
สุดเพราะสาวส ผ วแบบน ้สามารถเล อกได้ทั้งโทนส อ่อนและส เข้มืแต่ก็ม ข้อควรระวังก็ค อถ้าสาวๆืเล อกแต่งตัว
ด้วยส หม่นืเช่นส เทาืหร อืส เข ยวหม่นๆือาจด เหม อนป่วยได้ืแต่ถ้าอยากจะให้ด สดใสลองเล อกแต่งตัวด้วย
เส ้อผ้าโทนส อ่อนหร อส ท ่ด อบอุ่นืเช่นส ชมพ ืส ส้ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สาวผ วขาวุอมชมพู 
 

     ืืืืืืืสาวผ วส ขาวอมชมพ จะใส่เส ้อผ้าส อะไรก็ง่ายและเข้ากับส ผ วได้หมดทุกส เลยก็ว่าได้ืเร ยกว่าเป็นส ผ วท ่เล อก
แต่งตัวได้หลากหลายมากท ่สุดแต่ถ้าอยากให้ด ด และเด่นเพ ่มขึ้น แนะนําให้เล อกใส่ส อ่อนหร อส พาสเทลจะย ่ง
ทําให้สาวๆืด โดดเด่นืน่ารักสะดุดตาสุดๆืโทนส พาสเทลก็ม ให้เล อกหลายเฉดไม่ว่าจะเป็นส ชมพ อ่อนืส ฟ้าอ่อนื
ส เข ยวอ่อนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สาวที่มีผ วขาวซีด 
 

            สําหรับสาวๆืท ่ม ผ วขาวซ ดแนะนําให้เล อกใส่เส ้อผ้าส เข้มๆืเพราะโทนส เข้มน ้จะไปตัดกับผ วของสาวๆืทํา
ให้ด เด่นขึ้นืเช่นืส แดงืส ดําืส น้ําเง นืส ม่วงืและส ท ่สาวผ วขาวซ ดควรหล กเล ่ยงก็ค อืส โทนอ่อนๆืส ผ วท ่ขาวซ ด
อย ่แล้วยังเล อกใส่ส อ่อนๆือ กก็ย ่งด กลมกล นกันไปหมดทําให้ด ไม่โดดเด่นเลยืจะแต่งตัวทั้งท ก็อยากจะด สวย
โดดเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สาวผ วสีน้ําผึ้งุหรือุผ วสองสี 

 
    ืสาวผ วส น้ําผึ้งเป็นส ผ วท ่ม ความเซ็กซ ่เบาๆือย ่แล้วืแต่ถ้าอยากให้ส ผ วน ้ด โดดเด่นพ ่อ้อมขอแนะนําให้เล อก
ใส่เส ้อผ้าแบบโทนสองส และส ท ่ค่อนข้างอ่อนืเช่นืส ชมพ อมส้มืชมพ อมม่วงืส ฟ้าอมเข ยวืหร อส น้ําทะเลืหร อ
จะเป็นส เข้มหน่อยืก็เช่นืส น้ําตาลอมแดงืค่ะืส โทนน ้จะช่วยเพ ่มความเซ็กซ ่และความโดดเด่นให้สาวๆืมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขึ้น 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืส กับการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 10-12 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 

5.1ุการนุําเขาสบูทเรุียน 
          ก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืื1. เตร ยมวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อืหอ้งปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืืืเวลาปฏ บัต ก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืื- ปฏ บัต นอกเวลาเร ยน 
ืืืืืืืืื3. ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน ้ 
ืืืืืืืืืืืืื- ร ้จักแม่ส และวงจรส หร อไม ่หากม ผ ้เร ยนร ้จักขอให้ช่วยอธ บายให้เพ ่อนร่วมช้ันฟัง 
ืืืืืืืืืืืืื- ขอให้ผ ้เร ยนช่วยกันบอกถึงวรรณะของส  
             - ให้อภ ปรายคําว่า “การใช้ส ให้เหมาะกับผ ้สวมใส”่ 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืื  1.ืช่วยผ ้สอนเตร ยมห้องปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืื2.ืฟังการอธ บายืร่วมสอบถามข้อข้องใจืและทําความเข้าใจืในเร ่องต่างืๆืท ่ผ ้สอนอธ บายให้ฟัง 
ืืืืืืืืืืืื3.ร่วมตอบคําถาม และอธ บายส ่งท ่ตนเองร  ้เก ่ยวกับแม่ส และวงจรส ืวรรณะของส ืและร่วมกนัอภ ปรายคําว่า 
“การใช้ส ให้เหมาะกับผ ้สวมใส่” 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุแบบทดสอบ/แบบจดบันทึก 
5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืื- อธ บายเก ่ยวกับแม่ส และวงจรส ืวรรณะของส ืการใช้ส ให้เหมาะกับผ ้สวมใส่ืและอภ ปรายภายหลังการชม
ส ่อการเร ยน 
ุุุุุุุุุุุุ- มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุPower Point “ส กับการแต่งกาย” 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

5.3ุการสรุ ป 
         ก จกรรมของผ ้สอน 
            มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
                -ืให้สรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในชั่วโมงเร ยนืจัดทําเป็นรายงานนําส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ร่วมกันปฏ บัต งานตามท ่ได้รับมอบหมาย 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืแบบจดบันทึก 
  
5.4ุการวุัดและประเม ุนผล 
 

     ุุุุการประเม นผลก่อนเรียน 
     ประเม นความร ้ื ความเข้าใจืทักษะืเร ่องส กับการแต่งกายใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 
ุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่
เร ยนืโดยให้บอกอธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นใหผ้ ้เร ยนทํารายงานตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถ 
 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
             1.กลุ่มม ความร ้ด  ค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร ออธ บายถึงส กับการแต่งกาย2ืข้อ/เร ่องืขึ้นไป 
             2.กลุ่มม ความร ้ปานกลางืค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร อหร ออธ บายส กับการแต่งกายื1ืข้อ/เร ่อง 
             3.กลุ่มไม่ม ความร ้ืค อกลุ่มท ่ไม่สามารถบอกหร ออธ บายถึงส กับการแต่งกายเส ้อผ้าได้เลย 
 

การประเม นผลขณะเรียน 
     ืืืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืในเร ่องท ่เร ยน 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืืมอบหมายงานผ ้เร ยนืให้ปฏ บัต งานืืจํานวนื1 ืข้อ  เร ่อง 

 



 

 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
ืืืืืืืืืืืืื1.ืผลงานถ กต้อง/เหมาะสม/สวยงาม                      4 คะแนน   
             2.ืใช้ืวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อถ กต้องเหมาะสม  3 คะแนน 
             3.ืผลงานม องค์ประกอบืครบตามจํานวนท ่กําหนด 3 คะแนน 
   ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรวม 10 คะแนน 
 

ุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
   ผลงานถูกต้อง/เหมาะสม/สวยงาม 
  1.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานมาก 4 คะแนน 
  2.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานปานกลาง 3 คะแนน 
  3.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืและว ธ การเหมาะสมกับการทํางานน้อย 1 คะแนน 
  4. ไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุใชุ้อ ปกรณ์ุเครื่องมือถูกต้องเหมาะสม 
  1.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 3 ชน ดขึ้นไป   3 คะแนน 
  2.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 2 ชน ด   2 คะแนน 
  3.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 1 ชน ด   1 คะแนน 
  4. ืไม่ม วัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อ   0 คะแนนืื 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุปฏ บัต งานเหมาะสมุครบตามองค์ประกอบ/จํานวนที่กําหนด 
  1.  ปฏ บัต งานจํานวน 1  เร ่องืขึ้นไป                                     3 คะแนน 
  2.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      2 คะแนน 
  3.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      1 คะแนน 
  4. ืไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลหลังเรียน 
 ืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืเร ่องส กับการแต่งกาย 
 
 เครื่องมือประเม น 
       รายงานสรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในช่ัวโมงเร ยน 
 
ุุุุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
       บันทึกองค์ความร ้ืเร ่องส กับการแต่งกายถ กต้องืครบถ้วนืสมบ รณ์ื 
 ได้คะแนนเต็มื10ืคะแนน 
 



 

 
 
ุุุุุุุุุุเครื่องมือประเม นค ณธรรม จร ยธรรม 

 จ ดประสงค์ปลายทางุม ระเบ ยบเร ยบร้อย 
 เกณฑ์การประเม น 
 1. ตรงต่อเวลา  5 คะแนน 
 2. การรักษาความสะอาดผลงาน วัสดุือุปกรณ์ เคร ่องม อ 
  และห้องปฏ บัต งาน  5 คะแนน 
   รวม 10 คะแนน 
ุุุุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
  ตรงต่อเวลา 
 1. เข้าืออกห้องเร ยน และส่งงานตรงเวลา  5 คะแนน 
 2. เข้าืออกห้องเร ยนืตรงเวลา  4 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 1-5 นาท  3 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 6-10 นาท  1 คะแนน 
 4. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน มากกว่า 10 นาท   
  หร อขาดเร ยนโดยไม่ม เหตุผล  0 คะแนน 
  การรักษาความสะอาดฯ 
 1.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อืห้องปฏ บัต งาน 5 คะแนน 
 2. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 3ือย่าง  4 คะแนน 
 3.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด 2ือย่าง  3 คะแนน 
 4. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 1ือย่าง  2 คะแนน 
 5. ไม่จัดเก็บืรักษาความสะอาด  0  คะแนน 
 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืส กับการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 10-12 
จํานวนื9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ สื่อสุ ่งพ มพ ์
      แบบจดบันทึกื(ใช้ประกอบการสอนก จกรรมท ่ื4) 

 

6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
         ไฟล์ขอ้มูลโปรแกรมไมโครซอฟเว ด/เพาเวอร์ุพอ้ยท์ฯุื(ระบ ตามที่จัดทําจร ง) 

  - เร ่องส กับการแต่งกาย 
 

6.3ุ ห ุนจําลองหรุือของจร ง (ุถามุี) 
ืืืืืืื- 

 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
       แหล่งเรียนรู ้

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื- ห้องสมุดว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
  -ืห้องปฏ บัต การผ้าื523 สาขาว ชา แฟชั่นและส ่งทอืประเภทว ชาคหกรรม 
  - เว็บไซด์ท ่เก ่ยวข้องกับหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 
  - ฯลฯ  

 

7. เอกสารประกอบการจดัการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
    แบบบันทึกความร ้ืความเข้าใจืเร ่องส กับการแต่งกาย 

 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอืน่ 
 

    สัมพันธ์กับว ชาศ ลปะการออกแบบืซึ่งม เน ้อหาเก ่ยวกับวงจร ืวรรณะของส ืส กลาง  รวมถึงการเล อกส เส ้อผ้าให้
เหมาะสมกับส ผ วของแต่ละบุคคล 

 

 



 

 
 

แบบบันทึกความรู้ 
ืคําช ้แจงืให้นักเร ยนบันทึกความร ้ความเข้าใจืเร ่องส กับการแต่งกายืเป็นข้อๆื 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวมื9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืส กับการแต่งกาย สอนครั้งท ่ื 10-12 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
- 

 

9.2ุ ขณะเรียน 
- ให้บันทึกองค์ความร ้ท ่ได้รับในระหว่างการเร ยนืโดยเข ยนในแบบบันทึกความร ้ืส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 

 

9.3ุ หลุังเรียน 
      - ให้ผ ้เร ยนืศึกษาืค้นคว้าเพ ่มเต มืเก ่ยวกับหลักการใช้ส บนเส ้อผ้าแฟชั่น 

 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

4 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืส กับการแต่งกาย  สอนครั้งท ่ื 10-12 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืหลักการใช้ส บนเส ้อผ้า 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

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

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

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

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

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย องค์ประกอบเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 13-15 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืองค์ประกอบเส ้อผ้า 

1. สาระสําคญั 
ืืืืืเส ้อผ้าเป็นส่วนหนึ่งของเคร ่องนุ่งห่มืหร อเคร ่องแต่งกายืเส ้อผ้าม ไว้ปกปิดร่างกายืและป้องกันภัยจาก
ส ่งแวดล้อมภายนอกืและเส ้อผ้ายังช่วยเสร มสร้างบุคล กภาพให้ม ภาพลักษณ์ท ่ด  

 

2.  สมรรถนะประจําหนว่ย 
2.1. อธ บายปกเส ้อได้ 

 

2.2.ือธ บายคอเส ้อได้ 
 

2.3.ือธ บายเส ้อแบบต่างๆได้ 
 

2.4. อธ บายกางเกงแบบต่างๆได้ 
 

3. จุ ดประสงค์การเรยีนรู ้
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1.ืปกเส ้อและคอเส ้อแบบต่างๆ 
 

3.1.2.ืเส ้อและกางเกงแบบต่างๆ 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1.ืสามารถแยกส่วนประกอบของเส ้อผ้าได้อย่างถ กต้อง 
 

3.2.2.ืสามารถนําส่วนประกอบของเส ้อไปใช้ในการเร ยนออกแบบเส ้อผ้าได้ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค ์
 

3.3.1.ืความรับผ ดชอบ 
 

3.3.2.ืความมั่นใจในตนเอง 
 

3.3.3.ืความสนใจใฝ่ร ้ 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืองค์ประกอบเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 13-15 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืองค์ประกอบเส ้อผ้า 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
   ุปกเสื้อแบบต่างๆ 
 

     ืืืืปกเส ้อเป็นส่วนเล็กๆืของเคร ่องแต่งกายของหญ งสาวท ่สําคัญอย่างไม่น่าเช ่อืเพราะจะเป็นตัวกําหนดเส้นนํา
สายตาืล้อมกรอบใบหน้าืรวมถึงคอมพล ตลุกส์ทั้งหมดืกลายเป็นภาพลักษณ์ท ่ผ ้อ ่นมองเห็นและจดจําืดังนั้นืทํา
ความร ้จักท ่มาของปกเส ้อแบบต่างๆืของคุณผ ้หญ งเอาไว้ืและเวลาเล อกเส ้อตัวใหม่เพ ่ มความใส่ใจคอเส ้อขึ้นมา
อ กน ดช ว ตจะด  

 
 
 
 
 
 



 

 
คอเสื้อแบบต่างๆ 
 
CREW NECKุเสื้อคอกลม 

เส ้อย ดแบบคอกลมืม ขนาดคอเป็นวงกลมขนาดกระชับพอด ืหร อกว้างกว่าคอของผ ้สวมใส่เล็กน้อย 

 

 

 

V-NECKุคอวี 

เส ้อแบบคอว ืม ลักษณะคอเป็นร ปตัวืV จะคอว ต ้นหร อคอว ลึกก็จัดอย ่ในเส ้อแบบน ้ 

 

 

 

 
 

 



 

 
U-NECKุคอยู 

เส ้อย เน็คืหร อเส ้อคอย ืลักษณะคล้ายกับเส ้อคอกลมืและจะคว้านคอลึกลงมากกว่าืจนม ลักษณะเป็นร ป
ตัวย ื(U) 

 

 

 

KEY NECKุคอก ญแจ 

เส ้อค ย์เน็คืเป็นเส ้อท ่ม ลักษณะเหม อนกันกับเส ้อคอกลมืแต่ม การผ่าคอด้านหน้าและไม่ต ดกระดุมืมองด 
คล้ายร ปกุญแจ 

 

 

 

 
 



 

 
HENLEY NECKุคอเฮนลีย์ 

ม ลักษณะคล้ายกับแบบค ย์เน็คืแต่จะเจาะคอด้านหน้าลึกกว่าืและต ดกระดุมสามถึงส ่เม็ด 

 

 

 

HIGH NECKุคอสูง 

ม คอเส ้อท ่ตั้งยาวขึ้นมาืระดับปิดเต็มคอหร อประมาณครึ่งคอืไม่พับคอลงมาเวลาสวมใส่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TURTLE NECKุคอเต่า 

เทอร์เท ลเน็คืหร อเส ้อคอเต่าืเส ้อแบบปิดคออ กชน ดหนึ่งเหม อนกันกับแบบไฮเน็คื(คอส ง)ืแต่คอจะส งกว่า
เผ ่อไว้สําหรับพับทบลงมา 

 

 

 

LOOSE NECKุคอย้วย 

คล้ายกับเส ้อคอเต่าืแต่จะม คอกว้างและส งกว่าแบบคอเต่าืเวลาสวมใส่คอจะย้วยลงมากองท ่ด้านหน้า 

 

 

 



 

 
 

BOAT NECKุคอปาด 

คอเส ้อจะกว้างเปิดไหล่ทั้งสองข้างืแต่ไม่ถึงกับเปิดหัวไหล่ืโดยปลายไหล่จะเป็นตัวว ืคอเส ้อโดยรวมจะ
คล้ายร ปเร อเม ่อมองจากด้านบน 

 

 

 

CUT SEWุคัทโซ 

เป็นเส ้อปกต ทั่วไปืแต่เพ ่มลวดลายและล กเล่นต่างืๆืเช่นืการตัดเย็บด้วยผ้าท ่แตกต่างกันืการเสร มด้วย
เน ้อผ้าชน ดอ ่นืการตกแต่งลวดลายผ้าืฯลฯ 

 

 

 

 
 



 

 
เสื้อแบบต่างๆ 
 
T-shirt เสื้อยืด 

เส ้อท ่คนน ยมสวมใส่กันมากท ่สุดในโลกืพบเห็นกันได้ทุกวันืเป็นเส ้อท ่เช ่อว่าม ต ดต ้เส ้อผ้ากันแทบทุกคนืและ
เส ้อย ดน ้ก็แบ่งแยกย่อยตามลักษณะของคอเส ้ออ กท หนึ่ง 

 

 

Shirt เสื้อเช ้ต 

เส ้อเช ้ตแบบปกต ท ่ผ่าด้านหน้าตลอดลําตัวืเป็นเส ้อท ่สวมใส่เป็นการแต่งกายสากลืรวมถึงการใส่ทํางานืใส่
กับส ทืหร อแต่งตัวแบบเป็นทางการ 

 

 

 



 

 
POLO SHIRT เสื้อโปโล 

เป็นเส ้อท ่ม ร ปทรงและใช้ผ้าแบบเส ้อย ดืแต่ม คอแบบเส ้อเช ้ตืผ่าคอเล็กน้อยเพ ่อต ดกระดุมประมาณื2 - 3 
เม็ดืน ยมสวมใส่ทั้งลําลองและแบบกึ่งทางการ 

 

 

 

ONE PIECEืวันพ ซ 

หร อท ่เร ยกกันว่าื"เดรสื(Dress)" ชุดของสุภาพสตร ืท ่ตัดเย็บรวมเอาเส ้อและกระโปรงเป็นช ้นเด ยวกัน 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
TUNICุทูน ค 

เส ้อท ่น ยมตัดเย็บเพ ่อสุภาพสตร อ กแบบหนึ่งืม ตัวเส ้อยาวจนคลุมสะโพกืความยาวของแขนแล้วแต่
ผ ้ออกแบบืทั้งแขนสั้นืแขนยาวืไปจนถึงเส ้อแขนกุด 

 

 

 

CAMISOLEุสายเดี่ยว 

ม ท ่มาจากชุดชั้นในของสุภาพสตร ืแต่ออกแบบและตัดเย็บให้ด แตกต่างและสามารถสวมใส่เป็นเส ้อทั่วไปได้ 

 

 

 

  

 

 



 

 
 SLEEVELESSุเสื้อแขนก ด 

ค อเป็นเส ้อแขนกุดืไม่ม แขน 

 

 

 

TANK TOPุเสื้อกล้าม 

เส ้อย ดคอกว้างืลึกืไม่ม ปกและแขนืวงแขนกว้างเว้าเข้าหาลําตัว 

 

 

 

 

 

 



 

 
TUBE TOPุเสื้อเกาะอก 

เป็นเส ้อไม่ม แขนืไม่ม คอ 

 

 

 

กระโปรงแบบต่างๆ 
 
1. กระโปรงทรงเอ 
กระโปรงทรงเอืค อกระโปรงท ่ไม่ม จ บืเป็นเน ้อผ้าท ้งตัวลงมาืชายของกระโปรงจะบานออกืเป็นทรงท ่

ค่อนข้างสุภาพืเหมาะสําหรับคนท ่อยากจะด ม ร ปร่างขาเร ยวบาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
2. กระโปรงทรงด นสอ 

ืืืืืืืืืืกระโปรงทรงด นสอค อกระโปรงท ่ไม่ม จ บืม ความยาวเลยหัวเข่าืม ปลายแคบน้อยกว่าสะโพกืเป็นกระโปรงท ่
ใส่แล้วจะให้ลุคท ่ด เป็นทางการืสุภาพืเว ร์คก ้งว แมนืทําให้ด เป็นคนม ร ปร่างด มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. กระโปรงทรงย ปซี 
กระโปรงย ปซ ืเป็นกระโปรงท ่ม ความยาวประมาณปลายเท้าืเน ้อผ้าม ความพล ้วไหวืบางตัวม การจับจ บไว้

หลวมืๆืมักจะใช้ผ้าท ่ม ลวดลายมาทํากระโปรงืเหมาะสําหรับสาวท ่ชอบแต่งตัวอ นด ้ืโบฮ เม ่ยนืและคนท ่
ต้องการพรางขา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
4. กระโปรงพลีท 
กระโปรงพล ทืเป็นช ่อเร ยกของกระโปรงท ่ม จ บรอบตัวืสามารถเป็นได้ทั้งกระโปรงสั้นหร อกระโปรงยาวืใส่

แล้วจะให้ลุคท ่ด เร ยบร้อยืคุณหน ืใสืๆืโดยในปีื2017 เทรนด์ของการใส่กระโปรงพล ทก็กําลังเป็นท ่น ยมเลย
ท เด ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. กระโปรงทรงบอลลูน 
กระโปรงทรงบอลล นืค อกระโปรงท ่ออกแบบมาให้พองืๆืบร เวณชายกระโปรงเหม อนล กบอลืสาวขาใหญ่

ควรหล กเล ่ยงกระโปรงชน ดน ้โดยเด็ดขาดืเพราะจะทําให้ต้นขาของคุณด ใหญ่ขึ้นไปอ ก 
 

 
 



 

 
6. กระโปรงป้าย 
กระโปรงป้ายืม ลักษณะค อปลายของกระโปรงด้านหนึ่งจะมาป้ายทับกับกระโปรงอ กด้านืเป็นกระโปรงท ่ใส่

แล้วจะให้ลุคท ่ด ทันสมัยืเร ยวขาน่ามองืม ความมั่นใจในตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. กระโปรงบาน 
กระโปรงบานืเป็นกระโปรงท ่ม ปลายบานออกมามากกว่าความกว้างของสะโพกืบางตัวความบานจะทําให้

เก ดจ บอ่อนืๆืแบบสวยงามืเหมาะสําหรับคนท ่ม ต้นขาใหญ่ืให้ใส่กระโปรงบานท ่ม ปลายประมาณเข่าืจะทําให้
สามารถพลางต้นขาไว้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
8. กระโปรงทรงนางเงือก 
กระโปรงทรงนางเง อกืเป็นกระโปรงท ่คล้ายกับทรงด นสอืแต่จะม ชายมาต่อแล้วจับลอนอ่อนืๆืบร เวณ

ปลายกระโปรงืเป็นกระโปรงท ่เน้นร ปร่างบร เวณสะโพก 
 

 
 

9.ุกระโปรงเทนน ส 
กระโปรงเทนน สืม ลักษณะเป็นกระโปรงสั้นืม จ บใหญ่รอบตัวืใส่แล้วจะทําให้ด เด็กืเป็นกระโปรงท ่เป็นท ่

น ยมในหม ่วัยรุ่นืด ทันสมัยืเปร ้ยวซ่า 
 

 
 
 



 

 
กางเกงแบบต่างๆ 
 
Slacks 

ืืืืืกางเกงสแล็คท ่คุ้นเคยกันด ครับืเป็นกางเกงผ้าไม่แข็งืร ดจ บท ่หน้าขาเป็นสันืใช้ใส่แบบเป็นงานเป็นการใส่
เป็นเคร ่องแบบืชุดทํางานืและเป็นส่วนหนึ่งของชุดส ทอ กด้วยืเพราะง้ันกางเกงสแล็คจึงมักจะตัดด้วยผ้าส สุภาพื
เช่นืดําืเทาืน้ําเง นเข้มืเป็นต้น 

 

 
 

 

Chino Pants หรือุChinos 
ช โนืกางเกงลําลองืร ปร่างหน้าตาคล้ายสแล็คืแต่ไม่ร ดจ บเป็นสันท ่หน้าขาืด้วยเพราะเป็นกางเกงลําลองืจึง

ม ส ให้เล อกใส่ได้มากกว่าสแล็คืกางเกงช โนทําด้วยผ้าช โนซึ่งเป็นผ้าท ่ทอแบบทว ลว ฟื(Twill Weave) อย่างหนึ่งื
ซึ่งเคยใช้ทํากางเกงทหารของกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศษในสมัยก่อนืส่วนตัวผมเช ่อว่าหลายคนคงจะเร ยก
กางเกงช โนว่าเป็นกางเกงสแล็คเพราะไม่ร ้จักช ่อช โน 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Jeans 
จ นส์หร อย นส์ท ่คุ้นเคยือด ตกางเกงของคนงานเหม องท ่กลายเป็นแฟชั่นสุดฮ ตในปัจจุบันืทําจากผ้าเดน ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cargo Pants 
ืืืืืืืืืืืืืคาร์โก้แพนท์ืกางเกงทรงหลวมืขาตรงกว้างืม กระเป๋าต ดท ่ขาืเม ่อก่อนกางเกงคาร์โก้เคยถ กใช้เป็นกางเกง

ของทหารพลร่มซึ่งกระเป๋าท ่เพ ่มขึ้นมาก็เพ ่อใช้ใส่อุปกรณ์ท ่จําเป็นสําหรับทหารท ่กระโดดร่มลงมาืในปัจจุบัน
กางเกงคาร์โก้แบ่งออกเป็นื2 แบบหลักๆืค อืแบบสนามือย่างเช่นืกางเกงเอาท์ดอร์ืกางเกงทหารกองทัพ
ต่างๆืแบบน ้จะหาซ ้อยากหน่อยเพราะม แค่บางย ่ห้อท ่ทําืกับอ กแบบค อแบบแฟชั่นืเป็นแบบท ่ม การดัดแปลง
เอามาเป็นแฟชั่นืเป็นแบบท ่หาซ ้อได้ทั่วไปืหลายย ่ห้อทําออกมาขายกันืรวมถึงหาซ ้อได้ตามร้านขายเส ้อผ้า
ทั่วไปืปัจจุบันน ้กางเกงคาร์โก้ก็ยังม ใช้ในกองทัพ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Painter Pants, Carpenter Pants 
กางเกงเพนท์เตอร์หร อคาร์เพนเตอร์ือันน ้คนท ่ชอบพวกเว ร์คแวร์ต้องร ้จักืก็ค อกางเกงช่างส หร อกางเกงช่าง

ไม้นั่นเองืเป็นกางเกงขาตรงืทรงหลวมืม ช่องเส ยบอุปกรณ์ท ่ขาขวาด้านหลังส่วนท ่ขาซ้ายด้านหลังจะม ห่วงฆ้อนื
(Hammer Loop) อย  ่

 

 
 

Baker Pants 
ืกางเกงเบคเกอร์ืเป็นเว ร์คแวร์อ กเหม อนกันครับืเป็นกางเกงของคนทํางานร้านเบเกอร ่ในยุคื70 ม ลักษณะ

เป็นกางเกงขาตรงืทรงไม่หลวมอย่างคาร์โก้หร อเพนท์เตอร์ืจะเป็นืRegular Fit กับืRelaxed Fit มากกว่าื
ลักษณะของกางเกงเบคเกอรค์ อกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าแปะืไม่เจาะืและกระเป๋าหลังจะม ฝาเป็นส่วนใหญ่ 

 
 

 
 
 

 



 

 
5 Pockets Pants 
กางเกงแบบม กระเป๋าื5 ช่องืมันเป็นกางเกงท ่ตัดแบบเด ยวกันกับย นส์เพ ยงแต่ผ้าท ่ใช้ไม่ใช่เดน มืใช้ผ้าฝ้าย

ชน ดอ ่นๆืแทนือาจจะเป็นผ้าืดร ลื(Drill) ท ่ญ ่ปุ่นเร ยกว่าผ้าคัทซึราก ื(Katsuragi) หร อผ้าล กฟ กืผ้าช โน 
 

 
 

 

     Roll-up Pants 
ืืืืืกางเกงแบบโรลอัพืกางเกงแบบโรลอัพก็ค อกางเกงท ่ทํามาให้เราพับหร อม้วนขากางเกงขึ้นได้โดยม สายรั้ง
ให้ต ดกระดุมท ่ขากางเกงอ กท ืกางเกงโรลอัพน ้จะเป็นทั้งย นส์ืช โนืคาร์โก้หร ออ ่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
     Easy Pants 
ืืืือ ซ ่แพนท์ืกางเกงท ่เอวใส่อ ลาสต กรอบืหร อไม่ก็เป็นแบบม สายคาดอย ่ให้ดึงแล้วผ กเองืให้ใส่ได้สบายๆ 
 

 
 

 

Cropped Pants 
ืืืคร็อปแพนท์ืหมายถึงกางเกงท ่ขาไม่ยาวเต็มอย่างปกต ืค อยาวกว่ากางเกงขาสั้นแต่สั้นกว่ากางเกงขายาวื

ขาอาจจะยาวตั้งแต่ครึ่งน่องจนถึงเปิดข้อเท้าแบบขาลอยก็ได้ 
 

 



 

 

 
     Capri 
ืืืืืกางเกงคาปร ืจัดเป็นคร็อปแพนท์อย่างหนึ่งืค อขาจะยาวประมาณครึ่งน่องถึงครึ่งแข้งืมักจะเป็นืRegular 
Fit 

 

 
 
 

Gaucho Pants 
เกาโช่แพนท์ื หร อกางเกงเกาโช่น ่ก็เป็นคร็อปแพนท์อ กชน ดหนึ่งืเกาโช่จะม ลักษณะเหม อนกันกับคาปร ค อขา

จะยาวใกล้เค ยงกันแต่จะหลวมกว่าืขากางเกงจะม ลักษณะบานออก 
 

 



 

 
 

      Surf Pants  
ืืืืืืกางเกงเซ ร์ฟืหร อท ่ฝรั่งเร ยกอ กอย่างว่าื“บอร์ดชอร์ตื(Board Shorts)” กางเกงสําหรับลงน้ําืทําจากผ้าื
โพล เอสเตอร์ท ่ไม่อมน้ําืม ทั้งของผ ้หญ งและผ ้ชาย 
 

 
 

Legging 
เลกก ้ง…กางเกงผ้าย ดท ่จะแนบต ดกับขาของผ ้สวมใส่ 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืองค์ประกอบเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 13-15 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืองค์ประกอบเส ้อผ้า 

5.1ุการนุําเขาสบูทเรุียน 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืื1. เตร ยมวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อืหอ้งปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืืืเวลาปฏ บัต ก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืื- ปฏ บัต นอกเวลาเร ยน 
ืืืืืืืืื3. ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน ้ 
ืืืืืืืืืืืืื- ร ้จักองค์ประกอบของเส ้อผ้าหร อไม ่หากม ผ ้เร ยนร ้จักขอใหช้่วยอธ บายให้เพ ่อนร่วมชั้นฟัง 
ืืืืืืืืืืืืื- ขอให้ผ ้เร ยนช่วยกันบอกถึงคอเส ้อืปกเส ้อืเส อ้และกางเกงแบบต่างๆ 
         ก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืื  1.ืช่วยผ ้สอนเตร ยมห้องปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืื2.ืฟังการอธ บายืร่วมสอบถามข้อข้องใจืและทําความเข้าใจืในเร ่องต่างืๆืท ่ผ ้สอนอธ บายให้ฟัง 
ืืืืืืืืืืืื3.ร่วมตอบคําถาม และอธ บายส ่งท ่ตนเองร  ้เก ่ยวกับองค์ประกอบของเส ้อผ้า คอเส ้อืปกเส ้อืเส ้อและกางเกง
แบบต่างๆ             
            ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุแบบทดสอบ/แบบจดบันทึก 
5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืื- อธ บายเก ่ยวกับองค์ประกอบของเส ้อผ้า คอเส ้อืปกเส ้อืเส ้อและกางเกงแบบต่างๆ และอภ ปรายภายหลัง
การชมส ่อการเร ยน 
ุุุุุุุุุุุุ- มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุPower Point “องค์ประกอบเส ้อผ้า” 

 
 

 

 



 

 

5.3ุการสรุ ป 
         ก จกรรมของผ ้สอน 
            มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
                -ืให้สรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในชั่วโมงเร ยนืจัดทําเป็นรายงานนําส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ร่วมกันปฏ บัต งานตามท ่ได้รับมอบหมาย 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืแบบจดบันทึก 

 

5.4ุการวุัดและประเม ุนผล 
 

     ุุุุุุุุุุการประเม นผลก่อนเรียน 
     ประเม นความร ้ื ความเข้าใจืทักษะืเร ่ององค์ประกอบเส ้อผ้าใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 
ุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่
เร ยนืโดยให้บอกอธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นใหผ้ ้เร ยนทํารายงานตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถ 
 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
             1.กลุ่มม ความร ้ด  ค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร ออธ บายถึงองค์ประกอบเส ้อผ้าื2ืข้อ/เร ่องืขึ้นไป 
             2.กลุ่มม ความร ้ปานกลางืค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร อหร ออธ บายองค์ประกอบเส ้อผ้าื1ืข้อ/เร ่อง 
             3.กลุ่มไม่ม ความร ้ืค อกลุ่มท ่ไม่สามารถบอกหร ออธ บายถึงองค์ประกอบเส ้อผ้าได้เลย 
 

การประเม นผลขณะเรียน 
     ืืืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืในเร ่องท ่เร ยน 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืืมอบหมายงานผ ้เร ยนืให้ปฏ บัต งานืืจํานวนื1 ืข้อ  เร ่อง 
 

เกณฑ์การประเม น 
ืืืืืืืืืืืืื1.ืผลงานถ กต้อง/เหมาะสม/สวยงาม                      4 คะแนน   
             2.ืใช้ืวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อถ กต้องเหมาะสม  3 คะแนน 
             3.ืผลงานม องค์ประกอบืครบตามจํานวนท ่กําหนด 3 คะแนน 
   ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรวม 10 คะแนน 
 
 

 



 

 

ุุุุุุุุุ 
ุการให้ระดับคะแนน 

   ผลงานถูกต้อง/เหมาะสม/สวยงาม 
  1.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานมาก 4 คะแนน 
  2.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานปานกลาง 3 คะแนน 
  3.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืและว ธ การเหมาะสมกับการทํางานน้อย 1 คะแนน 
  4. ไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุใชุ้อ ปกรณ์ุเครื่องมือถูกต้องเหมาะสม 
  1.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 3 ชน ดขึ้นไป   3 คะแนน 
  2.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 2 ชน ด   2 คะแนน 
  3.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 1 ชน ด   1 คะแนน 
  4. ืไม่ม วัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อ   0 คะแนนืื 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุปฏ บัต งานเหมาะสมุครบตามองค์ประกอบ/จํานวนที่กําหนด 
  1.  ปฏ บัต งานจํานวน 1  เร ่องืขึ้นไป                                     3 คะแนน 
  2.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      2 คะแนน 
  3.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      1 คะแนน 
  4. ืไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลหลังเรียน 
 ืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืเร ่ององค์ประกอบเส ้อผ้า 
 
 เครื่องมือประเม น 
       รายงานสรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในช่ัวโมงเร ยน 
 
ุุุุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
       บันทึกองค์ความร ้ืเร ่ององค์ประกอบเส ้อผ้าืถ กต้องืครบถ้วนืสมบ รณ์ื 
 ได้คะแนนเต็มื10ืคะแนน 
 



 

 

 

เครื่องมือประเม นค ณธรรม จร ยธรรม 

 จ ดประสงค์ปลายทางุม ระเบ ยบเร ยบร้อย 
 เกณฑ์การประเม น 
 1. ตรงต่อเวลา  5 คะแนน 
 2. การรักษาความสะอาดผลงาน วัสดุือุปกรณ์ เคร ่องม อ 
  และห้องปฏ บัต งาน  5 คะแนน 
   รวม 10 คะแนน 
ุุุุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
  ตรงต่อเวลา 
 1. เข้าืออกห้องเร ยน และส่งงานตรงเวลา  5 คะแนน 
 2. เข้าืออกห้องเร ยนืตรงเวลา  4 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 1-5 นาท  3 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 6-10 นาท  1 คะแนน 
 4. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากหอ้งเร ยนก่อน มากกว่า 10 นาท   
  หร อขาดเร ยนโดยไม่ม เหตุผล  0 คะแนน 
  การรักษาความสะอาดฯ 
 1.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อืห้องปฏ บัต งาน 5 คะแนน 
 2. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 3ือย่าง  4 คะแนน 
 3.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด 2ือย่าง  3 คะแนน 
 4. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 1ือย่าง  2 คะแนน 
 5. ไม่จัดเก็บืรักษาความสะอาด  0  คะแนน 
 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืองค์ประกอบเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 13-15 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืองค์ประกอบเส ้อผ้า 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ สื่อสุ ่งพ มพ ์
      แบบจดบันทึกื(ใช้ประกอบการสอนก จกรรมท ่ื4) 

 

6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
         ไฟล์ขอ้มูลโปรแกรมไมโครซอฟเว ด/เพาเวอร์ุพอ้ยท์ฯุื(ระบ ตามที่จัดทําจร ง) 

  - เร ่ององค์ประกอบเส ้อผ้า 
 

6.3ุ ห ุนจําลองหรุือของจร ง (ุถามุี) 
ืืืืืื- 

 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
       แหล่งเรียนรู ้

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื- ห้องสมุดว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
  -ืห้องปฏ บัต การผ้าื523 สาขาว ชา แฟชั่นและส ่งทอืประเภทว ชาคหกรรม 
  - เว็บไซด์ท ่เก ่ยวข้องกับองค์ประกอบเส ้อผ้า 

  - ฯลฯ 
 
 

7. เอกสารประกอบการจดัการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
ืืืืแบบบันทึกความร ้ื ความเข้าใจืเร ่ององค์ประกอบเส ้อผ้า 

 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอืน่ 
 

ืืืืสัมพันธ์กับว ชาศ ลปะการออกแบบืซึ่งม เน ้อหาเก ่ยวส่วนประกอบของเส ้อผ้าืสามารถนําความร ้ท ่ได้ไปใช้ในการ
ออกแบบเส ้อผ้าเคร ่องแต่งกายได้ 



 

 
 

แบบบันทึกความรู้ 
ืคําช ้แจงืให้นักเร ยนบันทึกความร ้ความเข้าใจืเร ่ององค์ประกอบเส ้อผ้าืเป็นข้อๆื 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืองค์ประกอบเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 13-15 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืองค์ประกอบเส ้อผ้า 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
- 

 

9.2ุ ขณะเรียน 
- ให้บันทึกองค์ความร ้ท ่ได้รับในระหว่างการเร ยนืโดยเข ยนในแบบบันทึกความร ้ืส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 

 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
      - ให้ผ ้เร ยนืศึกษาืค้นคว้าเพ ่มเต มืเก ่ยวกับกระเป๋าและรองเท้าแบบต่างๆ 

 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

5 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืองค์ประกอบเส ้อผ้า สอนครั้งท ่ื 13-15 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืองค์ประกอบเคร ่องแต่งกาย 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

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

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

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

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

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

6 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ สอนครั้งท ่ื 16-18 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

1. สาระสําคญั 
บุคล กภาพในทางสังคมหมายถึงืภาพของแต่ละบุคคลท ่ปรากฏในด้านการแต่งกายืท่วงท กร ยา   

การแสดงออกืท ่จะทําให้ผ ้พบเห็นเก ดความประทับใจทั้งในด้านบวกหร อด้านลบืผ ้ท ่ปรากฏกายอย่างด  
ทั้ งด้ านการแต่ งกายและมารยาทสั งคมอันด ื จะ เป็นท ่ ประทับ ใจ ใคร่ คบหาษมาคมน ยมชมช ่ น   
บุคล กภาพเป็นส ่ งท ่ ท ่ ส ามารถพัฒนาได้ด้ วยการฝึ กฝนื เช่ น ื การฝึ กท่ ว งท กร ย าท ่ ด ด ื แต่ งกาย 
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะืการม มารยาทสังคมท ่ด  

 

2.  สมรรถนะประจําหนว่ย 
2.1. อธ บายการแต่งกายให้เหมาะสมกับร ปรา่งได้ 

 

2.2. อธ บายการแต่งกายเพ ่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายได้ 
 

2.3.ือธ บายการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได ้
 

2.4. อธ บายว ธ การแต่งกายให้ด ด เสร มบุคล กได ้
 

3. จุ ดประสงค์การเรยีนรู ้
3.1ืดานความร ้ 

3.1.1. การแต่งกายให้เหมาะสมกับร ปร่าง 
 

3.1.2. การแต่งกายให้ด ด เสร มบุคล ก 
 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1. สามารถแต่งกายเสร มบุคล กภาพตนเองได้ 
 

3.2.2. สามารถแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้อย่างถ กต้อง 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค ์
 

3.3.1. ความรับผ ดชอบ 
 

3.3.2. ความเช ่อมั่นในตนเอง 
 

3.3.3. ความสนในใฝ่ร ้ 

 



 

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

6 รวม 9 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ สอนครั้งท ่ื 16-18 
จํานวนื9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
ืืืืืืืืแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง 

 

ในการทํางานืหร อแม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานืเพ ยงแค่ระยะเวลาสั้นๆืเม ่อเราเด นเข้าประต ไปยังห้อง
สัมภาษณ์งานส ่งแรกท ่เจ้านายจะสังเกตเห็นืก็คงจะหน ไม่พ้นร ปลักษณ์ภายนอกืลักษณะและบุคล กภาพของเราื
ดังนั้นการแต่งกายให้ด เหมาะสมกับร ปร่างืจึงเป็นเร ่องท ่ค่อนข้างจําเป็นมากท เด ยวืเร ยกได้ว่าื“แต่งตัวเหมาะสมื
ได้ชัยไปกว่าครึ่ง”ืเรามาด กันด กว่าืว่าเราม ร ปร่างแบบไหนและควรแต่งกายแบบไหน 

 

 

 

 

 



 

 
1. สาวรูปร่างทรงแอปเปิ้ลุ(Apple Type)  
สาวหุ่นน ้ค อร ปร่างท ่ม ช่วงไหล่และหน้าอกกว้างกว่าสะโพก 
- เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : ควรเล อกเส ้อผ้าท ่พรางหร อทําให้หน้าอกด เล็กลงและดึงความ

สนใจไปท ่ช ่วงล ่างืเช ่นืการสวมเส ้อคอว ืหร  อืการสร ้างความสมดุลให้ร  ปร ่างด้วยกระโปรงทรงบาน 
          - ไม่เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : หล กเล ่ยงเส ้อคอกว้างหร อคอปาดืซึ่งจะเน้นจุดสนใจไปท ่ช่วง
ไหล่มากขึ้น, หล กเล ่ยงเส ้อท ่ม กระเป๋าหร อตกแต่งบร เวณอกมากเก นไป , เล ่ยงกระโปรงม น สเก ร์ตหร อกระโปรง
ทรงเอ 

 
2. สาวรูปร่างทรงลูกแพร์ุ(Pear Type)  
หุ่นทรงล กแพร์หร อบางคนเร ยกืทรงพ ราม ดืค อร ปร่างท ่ท่อนล่ากว้างกว่าท่อนบนื(ม รอบสะโพก

มากกว่ารอบอกนั่นเอง) 
- เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : ควรใส่เส ้อผ้าท ่เน้นรายละเอ ยดตรงด้านบนเพ ่อเป็นการดึงสายตาื

รวมไปถึงการใส่เส ้อคอกว้างหร อคอปาดืก็จะช่วยให้ด หุ่นด ขึ้นมากื ,ควรพรางสะโพกด้วยเส ้อผ้าท่อนล่างส เข้มื
และควรใส่เส ้อยาวคลุบทับืหร ออย ่เหน อส่วนท ่กว้างท ่สุดของสะโพก 

- ไม่เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : ควรหล กเล ่ยงกระโปรงม จ บ, กระโปรงพล ท, กระโปรงม น ส
เก ร์ต, กระโปรงหร อกางเกงท ่ม ส อ่อนืเน้นลวดลาย, เล ่ยงเส ้อท ่ม ความยาวอย ่ตรงสะโพกพอด  

 
3. สาวรูปร่างนาฬ กาทรายุ(Hourglass Shape Type) 
สาวหุ่นน ้เป็นทรวดทรงในอุดมคต เลยท เด ยว 
- เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : เล อกใส่เส ้อผ้าท ่เน้นเอวอันทรงสเน่ห์ของคุณืเช่นืการเล อก

เส ้อผ้าท ่ม ส , ลวดลายท ่ตัดกันืหร อแม้แต่การหาเข็มขัดงามๆืมาประดับเอว 
- ไม่เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : พยายามหล กเล ่ยงเส ้อผ้าท ่เน้นประดับบร เวณหน้าอกืและควร

หล กเล ่ยงเส ้อผ้าท ่หลวมเก ดตัวืเพราะจะปิดบังสัดส่วนของคุณ 
 
4. สาวรูปร่างทรงกระบอกุ(Ruler Shape) ห ่นทรงกระบอกคือมีช่วงเอวและช่วยสะโพกเท่าๆุกัน 
เอวไม่คอดเท่าไรนักืดังนั้นจึงควรเน้นส่วนโค้งเว้าของเอวให้มากขึ้นื -ืเหมาะสมกับการแต่งตัวแบบ

ไหน? : ควรเล อกเส ้อท ่ม รายละเอ ยดบร เวณคอเส ้อให้มากืเพ ่อช่วยดึงสายตามาท ่ส่วนบนของร่างกาย , เล อกใส่
เส ้อกั๊กหร อเส ้อคลุมท ่ชายเส ้อพอด กับช่วงเอวื-ืไม่เหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหน? : ควรหล กเล ่ยงเส ้อผ้าท ่
ต้องคาดโชว์เข็มขัดืหร อเส ้อผ้าท ่เล่นลวดลายส สันตรงช่วงเอวืลดการดึงความสนใจมาท ่ช่วงเอวจะด มากจ้ะืเห็น
ไหมจ้ะสาวๆืการท ่ม หุ่นไม่สวยืไม่ใช่อุปสรรคในการแต่งตัวเลยืแต่สุดท้ายไม่ว่าการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ร ปร่างจะสําคัญเพ ยงใดืส ่งท ่สําคัญมากไม่แพ้กันืก็ค อการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานท ่ , เวลาืเร ่องกาลเทศะ
นั้นสําคัญมาก 

 
 



 

 
การแต่งกายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย  
 

คนแต่ละคนย่อมม บุคล กภาพภายนอกท ่แตกต่างกันออกไปืบางส่วนของร่างกายอาจด ด เหมาะสมืไม่
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหร อเต มแต่งืในทางตรงกันข้ามหากบางส่วนของร่างกายอาจด ไม่สมส่วนืจะต้องม การ
แก้ไขและเต มแต่งืหร อ แต่งกายอําพรางส่วนบกพร่องของร ปร่างนั้นให้หายไปืการแต่งกายเพ ่อช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องหร อข้อด้อยให้ด ด ขึ้นืดังน ้ 

 
1. คอสั้นืการแต่งกายท ่จะทําให้คนคอสั้นด ด ขึ้นืค อเส ้อคอเปิดืจะเป็นเส ้อคอว ืคอแหลมหร อคอเว้าืจะ

เป็นแบบไหนจะต้องพ จารณาลักษณะของใบหน้าประกอบด้วยืหร ออาจจะเล อกสวมเส ้อไม่ม ปกืเล อกผ ก
ผ้าพันคอหลวมืๆืหากจะสวมสร้อยคอควรเล อกสร้อยคอท ่ม ความยาวปานกลางื  คนคอสั้นืควรเล อกไว้ผมสั้น
จะด ด กว่าืการแต่งกายท ่ควรหล กเล ่ยงค อเส ้อคอปิดืปกส งผ กโบหร อ  เน็กไทืเส ้อคอเต่าืคอจ นืการใช้พันคอท ่
ผ กช ดคอืและการสวมสร้อยคอสั้นืๆืเพราะจะเป็นการดึงจุดสนใจไปไว้ท ่คอ 

 
2. คนเตี้ย ควรเล อกใส่เส ้อผ้าคอว ืแบบเร ยบืๆืถ้าเป็นลายดอกควรเป็นดอกเล็กืๆืถ้าจําเป็นต้องใช้เข็ม

ขัดควรเป็นเข็มขัดเส้นเล็กืๆืและควรเล อกใส่รองเท้าท ่ม ส้นืหร อส้นส งืหากเป็นสุภาพสตร ควรเล อกใส่กระโปรง
สั้นจะเหมาะสมกว่ากระโปรงยาวืผ้าท ่ควรเล อกนํามาตัดเส ้อผ้านั้นืควรเป็นผ้าเน ้อเด ยวกันและส เด ยวกันตลอด
ทั้งส่วนบนและส่วนล่างืหากเป็นคนละส จะทําให้สายตาของผ ้ด หยุดอย ่ตรงท ่ส ตัดกัน 

 
3. คนสูงืเหมาะกับเส ้อปกส งืหร อปกกว้างืเน้นส่วนเอวด้วยเข็มขัดืหร อผ้าพันเอวขนาดใหญ่ืสุภาพสตร 

ควรเล อกกระโปรงท ่แนบสะโพกืม เส ้อตัวนอกคลุมสะโพกจะทําให้ด ด ขึ้นืความยาวของกระโปรงควรเลยเข่า 
 
4. คนอ้วนืเหมาะกับเส ้อคอแหลมืส เข้มืหากม ลายควรเป็นลายเล็กืลายทางตรงใช้เข็มขัด    หัวเล็กืหัว

เข็มขัดเป็นผ้าหุ้มส เด ยวกับเส ้อเพ ่อไม่ให้สะดุดตาเก นไปืเส ้อท ่ตึงหร อฟิตลําตัวควรหล กเล ่ยงืกระโปรงต้องเป็น
กระโปรงยาวเลยเข่าเสมอ 

 
5. คนผอมืควรเล อกเส ้อคอส งืหร อแคบแนบคอืปกกว้างมากืๆืเส ้อจ บหร อพองส่วนอกื แขนสามส่วน

เหมาะกว่าแขนสั้นืผ้าลายขวางเหมาะกว่าลายทางลงืใช้ผ้าคาดเอวหร อเข็มขัดขนาดใหญ่ืกระโปรงจ บพองือย่า
สั้นมากืเคร ่องประกอบการแต่งกายืเช่นืกระเป๋าืรองเท้าืเข็มกลัดืห่างห ืควรเล อกท ่ม ขนาดค่อนข้างใหญ่ื
รองเท้าท ่สวมไม่จําเป็นต้องเป็นรองเท้าม ส้นเสมอไป 

 
6. ไหล่กว้าง ควรเล อกเส ้อคอว ืคอแหลมืและคอเว้าลึกืซึ่งจะทําให้ไหล่ด แคบลงืหนุนไหล่บางืๆืหร อไม่

หนุนเลยืหากเป็นชุดว่ายน้ําหร อชุดราตร ต้องเล อกแบบท ่ม สายคล้องไหล่ท ่ม ขนาด         ไม่ใหญ่นักืหล กเล ่ยง
เส ้อคอกว้างืหร อเส ้อท ่ม รายละเอ ยดช่วงไหล่และช่วงบ่ามากืๆืและการใช้เคร ่องประดับขนาดใหญ่บนบ่า 

 

 



 

 
7. ไหล่แคบ เหมาะกับเส ้อคอกว้างืคอปาดืเส ้อแขนพองืม จ บร ดืหร อระบายท ่หัวแขนเพ ่มรายละเอ ยด

บนช่วงไหล่และบ่าด้วยลายขวางืต ดแผ่นเสร มไหล่ืไม่ควรเล อกเส ้อคอแหลมลึกมากหร อเส ้อคอต่ําท ่ไม่หนุนไหล่ื
และเส ้อคอเต่าืหล กเล ่ยงการต ดเข็มกลัดท ่ปกเส ้อและอก 

 
8. ไม่มีเอวุหรือคนห ่นตรงืซึ่งม ขนาดของอกเอวและสะโพกเท่ากันหมดืซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคนผอมและคน

อ้วนืหากเป็นคนผอมควรเล อกเส ้อท ่เอาชายเส ้อสอดไว้ในกระโปรงืใช้เข็มขัดเป็นตัวแบ่งระหว่างส่วนบนและ
ส่วนล่างของร่างกายืแต่ถ้าเป็นคนอ้วนไม่ควรเอาชายเส ้อใส่ไว้ในกระโปรงืควรเล อกเส ้อตัวหลวมท ่ม ความยาว
คลุมสะโพกืท ่อาจโค้งเข้าเอวได้น ดหน่อย 

 
9. เอวใหญ่ คนเอวใหญ่จะแตกต่างจากคนไม่ม เอวืเพราะคนเอวใหญ่นั้นยังม ส่วนเว้าส่วนโค้งอย ่บ้างืคน

ตัวส งท ่เอวใหญ่จะได้เปร ยบกว่าคนตัวเต ้ยืคนเอวใหญ่เหมาะกับเส ้อเข้าร ปแบบหลวมืๆืหร อใส่เส ้อสองชั้นม เส ้อ
ตัวนอกกับตัวในืคาดเข็มขัดได้แต่ต้องเป็นเส้นเล็กืๆืหร อแบบโค้งต่ํา 

 
10. เอวคอดืได้จัดว่าเป็นความบกพร่องเพราะคนเอวเล็กจัดว่าเป็นคนท ่ม เอวสวยืควรเล อกชุดท ่เข้าร ป

เน้นเอวืถ้าเป็นเส ้อนอกก็เป็นเส ้อท ่เปิดด้านหน้าให้เห็นเอวืควรเล อกกระโปรงบานืผ้าเน ้อบางหากเป็นชุดราตร 
ควรเป็นชุดท ่ม เข็มขัด 

 
11. อกเล็กืสุภาพสตร ควรเล อกใส่เส ้อยกทรงท ่เสร มฟองน้ําืเส ้อตัวนอกเป็นเส ้อลายขวางต เกล็ด

ตะเข็บบนแนวอกืเพ ่อทําให้อกด หน้าและใหญ่ขึ้นืหร ออาจจะเล อกการสวมเส ้อทับกับหลายชั้นืเช่นืเส ้อกั๊กทับ
เส ้อเช ้ตืหร อสวมเส ้อแจ็กเก็ตืหล กเล ่ยงเส ้อคอลึกืเส ้อเอวลอยืกางเกงหร อกระโปรง   เอวส งืเส ้อรัดร ปืเส ้อลาย
แนวตั้ง 

 
12. สะโพกใหญุ่ต้นขาใหญ่ ควรเล อกเส ้อผ้าท ่เป็นลายทางตรงืกางเกงหร อกระโปรงควรเป็นส เข้ม

จับค ่กับเส ้อส สว่างืเพ ่มเคร ่องประดับส่วนบนืเช่นืผ้าพันคอืสร้อยคอืเข็มกลัดืเพ ่อสร้างความสนใจส่วนบน
มากกว่าส่วนกลางืเส ้อผ้าท ่ควรหล กเล ่ยงค อกระโปรงสั้นืกางเกงขาสั้นืกระโปรงเข้าร ปืกางเกงเข้ าร ปืกางเกง
หร อกระโปรงม กระเป๋าืกางเกงปลายขาสอบเข้าืกางเกงหร อกระโปรงท ่เป็นผ้าลายขวางหร อสวมเส ้อท ่ชายเส ้อ
อย ่ตรงส่วนท ่ใหญ่ท ่สุดของสะโพกืหร อเส ้อตัวนอกท ่ผ่าชายด้านหลัง 

 
13. สะโพกยื ่นืมักจะค ่ก ับเอวแอ่นืจะต้องพยายามแก้ไขบุคล กภาพของตนเองืส่วนหนึ ่งด้วยื

นอกจากน ้แล้วจะต้องเล อกใส่เส ้อคลุมตัวยาวให้พอด สะโพกืตัวหลวมืไม่เน้นเอว 
 

 



 

 
14. น่องใหญุ่ข้อเท้าใหญ่ืควรเล อกใส่กระโปรงท ่ม ความยาวระดับเข่าหร อคลุมเข่าืสวมถุงน่องส 

เข้มืรองเท้าส เข้มพ ้นหนาืหร อรองเท้าแตะท ่ม สายรองเท้าเส้นใหญ่ืควรหล กเล ่ยงกางเกงขาสามส่วนืกระโปรง
ยาวระดับน่องืรองเท้าส้นแหลมืถุงน่องเน ้อเงาส อ่อนืและเคร ่องประดับขาทุกชน ด 

 
15. ขาสั้นืควรเล อกใส่กระโปรงสั้นเหน อเข่าืกางเกงหร อกระโปรงเอวส งืกางเกงทรงแคบลาย

ทางตรงืรองเท้าส้นส งปานกลางืเส ้อผ้าท ่ควรหล กเล ่ยงืได้แก่ืกระโปรงท ่ม การออกแบบลวดลายหร อขล บ
บร เวณชายกระโปรงืกระโปรงยาวตัวหลวมืกางเกงขากว้างืกางเกงลายตาหมากรุกืรองเท้าส้นส งมากืหร อส้น
เต ้ยเก นไป 

 
16. ขาโก่งืไม่ควรเล อกใส่กระโปรงแคบืควรใช้ผ้าหนาืและตัดหลวมืๆ 
 

     17. หน้าท้องใหญ่ืเป็นส ่งท ่แก้ไขยากืจะต้องอาศัยเส ้อท ่ม ความยาวคลุมเลยหน้าท้องลงมาือย่าให้
ชายเส ้อมาหยุดพอด ท ่หน้าท้องืหากจําเป็นต้องใส่ชายเส ้อไว้ในกระโปรงควรเล อกเส ้อท ่ตัวใหญ่หน่อยและดึงให้
หย่อนลงมาเพ ่อปิดหน้าท้องืเล อกใส่กระโปรงย้วยืกระโปรงทรงเอืกระโปรงบาน    จะเหมาะกว่ากระโปรงแคบ 

 
การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ 
การเล อกสวมใส่เส ้อผ้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะถ อเป็นส ่งสําคัญืเราควรเล อกสวมใส่ให้เหมาะสมกับ

เทศกาลหร อในโอกาสต่างๆืเพราะนอกจากจะช่วยทําให้คุณด ด แล้วืยังถ อเป็นการให้เก ยรต กับเจ้าของสถานท ่
และเจ้าภาพอ กกันด้วยืเด ๋ยวน ้เส ้อผ้าท ่ออกมาจําหน่ายม มากมายหลายแบบือาจทําให้หลายคนร ้สึกสับสนกัน
ได้ว่าแล้วงานไหนเราควรจะเล อกสวมเส ้อผ้าแบบใดถึงจะเหมาะและด ด ืวันน ้ม เคล็ดลับง่ายๆืในการเล อกสวม
เส ้อผ้าให้เหมาะสมกับงานและโอกาสต่างๆ  

 
เสื้อผ้าสําหรับงานมงคลุงานฉลอง 
งานมงคลหร องานฉลองือย่างเช่นืงานฉลองมงคลสมรสืงานวันเก ดืงานเล ้ยงบร ษัทืงานฉลองรับตําแหน่งื

งานขึ้นบ้านใหม่ืควรเล อกท ่เป็นแบบสุภาพืม ส สันสดใสืลวดลายควรเล อกให้เหมาะสมกับร ปร่างและวัยของผ ้
สวมใส่ื ถ้าเป็นงานท ่จัดในเวลากลางค นและเป็นงานท ่จัดในสถานท ่ด ด ระดับืเราควรเล อกเส ้อท ่เป็นแบบหร หราื
เน ้อผ้าควรเป็นมันวาวืพล ้วเบาือย่างเช่นืชุดราตร  ชุดเดรส และควรสวมเคร ่องประดับเพ ่มเต มเพ ่อความ
สวยงามให้กับเส ้อผ้าและตัวคุณเอง 

 
เสื้อผ้าสําหรับใส่ไปเที่ยว 
การไปท่องเท ่ยวสังสรรค์กับครอบครัวืคนสน ทืหร อเพ ่อนฝ งืเช่นืไปท่องเท ่ยวชายทะเลืไปเท ่ยวภ เขาื

น้ําตกืท่องเท ่ยวต่างจังหวัดืหร อไปเด นเล่นในห้างสรรพส นค้าืเส ้อผ้าท ่สวมใส่ควรเป็นเส ้อผ้าท ่สวมใส่สบายืม 
ส สันสดใสือย่างเช่นืเส ้อเช ้ตืหร อเส ้อย ดืส่วนกางเกงอาจเล อกเป็นกางเกงย นส์ืหร อกางเกงผ้าท ่สวมใส่สบายก็
ได้ืท ่สําคัญไม่ควรใส่ให้สั้นหร อรัดร ปจนเก นไป 
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เสื้อผ้าสําหรับใส่เล่นกีฬา 
สําหรับเส ้อผ้าท ่ใส่เล่นก ฬานั้นอันดับแรกเราควรด ว่าก ฬาท ่เราจะเล่นเป็นก ฬาประเภทใดืแล้วจึงเล อก ชุด

ก ฬาและรองเท้าให้เหมาะสมกับประเภทของก ฬาท ่จะเล่นืเน ้อผ้าควรเป็นเน ้อผ้าท ่ม ความย ดหยุ่นได้ด ืสวมใส่
สบายืเคล ่อนไหวได้สะดวก 

 
เสื้อผ้าสําหรับใส่ไปงานศพ 
งานศพควรเป็นแบบเร ยบร้อยและสุภาพืไม่รัดร ปและสั้นจนเก นไปืตามประเพณ ของคนไทยน ยมใส่เป็น

เส ้อผ้าส ขาวหร อส ดําืคุณผ ้หญ งอาจสวมใส่ได้ทั้งกางเกงและกระโปรงืแต่ควรเล อกร ปแบบท ่สุภาพเป็นหลัก 
 

เสื้อผ้าสําหรับใส่ไปต ดต่อสถานที่ราชการหรือไปสมัครงาน 
ควรเป็นเส ้อผ้าแนวสุภาพืเร ยบร้อยืสวมใส่แล้วด สง่างามืภ ม ฐานืน่าเช ่อถ อืและยังถ อได้ว่าเป็นการเคารพ

สถานท ่และบุคคลท ่เราจะไปต ดต่อด้วยืคุณผ ้หญ งสามารถเล อกสวมใส่ได้ทั้งกระโปรงและกางเกงเช่นกันืแต่การ
เล อกสวมใส่กระโปรงจะด สุภาพและเร ยบร้อยกว่าการสวมกางเกง 

 
ว ธีการแต่งกายให้ดูดีเสร มบ คล ก 
 
การแต่งกายด ืและเหมาะสมืช่วยเสร มบุคล กและความมั่นใจืนั้น  ไม่จําเป็นต้องเล อกใส่เส ้อผ้าหร ืราคา

แพงืหร อแบรนด์เนม  แต่อย่างใดืเพ ยงแค่ต้องเล อกให้เหมาะสมืก็สามารถเพ ่มบุคล กท ่ด ได้ืเพ ยงแค่ต้องร ้จัก
เล อกืดังน ้ 
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1. รู้จักจ ดเด่นุและจ ดด้อยของร่างกายตัวเอง  จะช่วยให้สามารถเล อกท ่จะปกปิดจุดด้อยืและเสร ม

จุดเด่นท ่ม อย ่ให้น่ามองย ่งขึ้น  เช่นืหากขาเร ยวสวยก็ใส่กระโปรงแหวกส งืกางเกงขาสั้นืหร อสก นน ่ย นส์ืเพ ่อเผย
เร ยวขาสวยืหร อหากไหล่มลสวยเร ยบเน ยนืก็ใส่เส ้อโชว์ไหล่ เป็นต้น แต่ท ่สําคัญการเสร มบุคล กให้ด ด ต้องอย่าให้
เปิดมากเก นไปจะกลายเป็นโป๊เก นงามได้ 

 
2. โทนสีเรียบง่าย  เน้นเส ้อผ้าท ่เป็นส พ ้นและส แนวธรรมชาต หร อเอ ร์ธโทนืเช่นืส น้ําตาลืส เบจ  เน ่องจาก

เป็นส ท ่ม ความคลาสส กในตัวเองสามารถจับค ่ได้กับทุกเฉดส ืจึงสามารถสวมใส่ได้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ืแต่
ถ้าหากชอบแบบลายๆืก็ควรเล อกท ่เป็นลายกราฟิกง่ายๆือย่างลายสก็อตืลายตารางืหร อลายเส้นืก็สามารถ
ช่วยให้ด น่าสนใจได้ 

 
3  เลือกช ้นเด่น  การแต่งกายท ่ด จะต้องเล อกให้ได้ว่าจะให้ช ้นใดเด่นืไม่ควรเด่นทั้งตัวือาจจะเป็นเส ้อื

กางเกงืหร อกระโปรง  เพ ยงอย่างเด ยวเท่านั้น  แต่ถ้าหากเป็นการแต่งตัวไปร่วมงานเล ้ยงหร อปาร์ต ้ก็ควรให้
เหมาะสมเข้ากับธ มงานด้วย 

 
4  เดรสดําุและรองเท้าส้นสูง เป็นค ่ท ่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยสร้างลุคสวยโดดเด่นได้ทุกงานื

และม ความเป็นสากลส งืรองเท้าส้นส งก็ต้องแมตช์กับชุดอาจเล อกเป็นส ดําค ่กันหร อด ไซน์และคัทต ้งท ่เข้ากับ
ตัวตนรวมถึงวัสดุต้องทนทานใส่สบายเพ ยงเท่าน ้ก็ทําให้ด ด ม สไตล์แล้ว 

 
5  เต มเครื่องประดับช ้นเก๋  เคร ่องประดับสามารถปรับลุคทั้งหมดให้ด หร หราหร อสนุกมากขึ้นได้โดยต้อง

เล อกเคร ่องประดับท ่ม ด ไซน์และส ท ่แมตช์กับเส ้อผ้าท ่สวมใส่เช่นเล อกตุ้มห ระย้าแมตช์กับชุดเดรสเปิดไหล่จะช่วย
เสร มความหร หราให้กับการแต่งกายโดยรวมหร อลองถ อกระเป๋าคลัตช์ใบเล็กๆืสักใบื  หร ออาจเพ ่มความเก๋ด้วย
การแมตช์เคร ่องประดับหลายๆช ้นเข้าด้วยกันแต่ต้องระวังอย่าประโคมเคร ่องประดับมากเก นไปเพราะจะแย่ง
ความน่าสนใจของเส ้อผ้าส่วนอ ่นๆืไปหมด 

 
 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

6 รวมื9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ สอนครั้งท ่ื 16-18 
จํานวน  9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

5.1ุการนุําเขาสบูทเรุียน 
         ก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืื1. เตร ยมวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อืหอ้งปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืืืเวลาปฏ บัต ก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืื- ปฏ บัต นอกเวลาเร ยน 
ืืืืืืืืื3. ทดสอบก่อนเร ยนโดยการทดสอบ/สอบถามผ ้เร ยนืในประเด็นืต่อไปน ้ 
ืืืืืืืืืืืืื- อธ บายการแต่งกายให้เหมาะสมกับร ปร่างหร อไม่ หากม ผ ้เร ยนร ้จักขอให้ชว่ยอธ บายให้เพ ่อนร่วมช้ันฟัง 
ืืืืืืืืืืืืื- ขอให้ผ ้เร ยนช่วยกันบอกถึงการแต่งกายเพ ่อแก้ไขข้อบกพรอ่งของร่างกาย 
             - ให้อภ ปรายคําว่า “ว ธ การแต่งกายให้ด ด เสร มบุคล ก” 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืื  1.ืช่วยผ ้สอนเตร ยมห้องปฏ บัต การ 
ืืืืืืืืืืืื2.ืฟังการอธ บายืร่วมสอบถามข้อข้องใจืและทําความเข้าใจืในเร ่องต่างืๆืท ่ผ ้สอนอธ บายให้ฟัง 
ืืืืืืืืืืืื3.ร่วมตอบคําถาม และอธ บายส ่งท ต่นเองร  ้เก ่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับร ปร่างืการแต่งกายเพ ่อ
แก้ไขข้อบกพรอ่งของร่างกายืและร่วมกันอภ ปรายคําว่า “ว ธ การแต่งกายให้ด ด เสร มบุคล ก” 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุแบบทดสอบ/แบบจดบันทึก 
5.2ุการเรุียนรื ้ 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
ืืืืืืืืืืืื-ืผ ้เร ยนด ผลงานเก ่ยวกับการแต่งกายเสร มบุคล กภาพ 
ืืืืืืืืืืืื- อธ บายเก ่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับร ปร่างืการแต่งกายเพ ่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายืว ธ การ
แต่งกายให้ด ด เสร มบุคล กและอภ ปรายภายหลังการชมส ่อการเร ยน 
ุุุุุุุุุุุุ- มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
ุุุุุุุุุุุุส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุผลงานเก ่ยวกับการแต่งกายเสร มบุคล กภาพ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืPower Point “การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ” 
 
 

 

 

 



 

 
 

5.3ุการสรุ ป 
ืืืืืืืืก จกรรมของผ ้สอน 
            มอบงานให้ผ ้เร ยนปฏ บัต  
                -ืให้สรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในชั่วโมงเร ยนืจัดทําเป็นรายงานนําส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 
ืืืืืืืืืก จกรรมของผ ้เร ยน 
ืืืืืืืืืืืื1.ร่วมกันปฏ บัต งานตามท ่ได้รับมอบหมาย 
             ส ่อท ่ใช้ประกอบก จกรรม 
ืืืืืืืืืืืืืืืืแบบจดบันทึก 
 
5.4ุการวุัดและประเม ุนผล 
 
ุุุุุุุุุการประเม นผลก่อนเรียน 

     ประเม นความร ้ื ความเข้าใจืทักษะืเร ่องส กับการแต่งกายใช้ว ธ การตามท ่กําหนดืเช่นการถาม/สอบฯ 
 
ุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืใช้แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข้อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ้เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่
เร ยนืโดยให้บอกอธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นใหผ้ ้เร ยนทํารายงานตามความร ้ืความเข้าใจืความสามารถ 
 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
             1.กลุ่มม ความร ้ด  ค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร ออธ บายถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพื2ืข้อ/เร ่องื
ขึ้นไป 
             2.กลุ่มม ความร ้ปานกลางืค อกลุ่มท ่สามารถบอกหร อหร ออธ บายการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ1ื
ข้อ/เร ่อง 
             3.กลุ่มไม่ม ความร ้ืค อกลุ่มท ่ไม่สามารถบอกหร ออธ บายถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพได้เลย 
 

การประเม นผลขณะเรียน 
     ืืืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืในเร ่องท ่เร ยน 
 
ุุุุุุุุเครื่องมือประเม นื 
ืืืืืืืืืืืืืมอบหมายงานผ ้เร ยนืให้ปฏ บัต งานืืจํานวนื1 ืข้อ  เร ่อง 

 



 

 
ุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
ืืืืืืืืืืืืื1.ืผลงานถ กต้อง/เหมาะสม/สวยงาม                      4 คะแนน   
             2.ืใช้ืวัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อถ กต้องเหมาะสม  3 คะแนน 
             3.ืผลงานม องค์ประกอบืครบตามจํานวนท ่กําหนด 3 คะแนน 
   ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรวม 10 คะแนน 
 

ุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
   ผลงานถูกต้อง/เหมาะสม/สวยงาม 
  1.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานมาก 4 คะแนน 
  2.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืว ธ การเหมาะสมกับการทํางานปานกลาง 3 คะแนน 
  3.  ผลงานม ความสมบ รณ์ืรายละเอ ยดืและว ธ การเหมาะสมกับการทํางานน้อย 1 คะแนน 
  4. ไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุใชุ้อ ปกรณ์ุเครื่องมือถูกต้องเหมาะสม 
  1.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 3 ชน ดขึ้นไป   3 คะแนน 
  2.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 2 ชน ด   2 คะแนน 
  3.  ใช้วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อ 1 ชน ด   1 คะแนน 
  4. ืไม่ม วัสดุือุปกรณ์ืเคร ่องม อ   0 คะแนนืื 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุปฏ บัต งานเหมาะสมุครบตามองค์ประกอบ/จํานวนที่กําหนด 
  1.  ปฏ บัต งานจํานวน 1  เร ่องืขึ้นไป                                     3 คะแนน 
  2.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      2 คะแนน 
  3.  ปฏ บัต งานจํานวน 1 เร ่อง                                      1 คะแนน 
  4. ืไม่ปฏ บัต งาน   0 คะแนน 
 
ุุุุุุุุุุการประเม นผลหลังเรียน 
 ืืืืืืประเม นความร ้ืความเข้าใจืและทักษะืเร ่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 
 
 เครื่องมือประเม น 
       รายงานสรุปองค์ความร ้ท ่ได้รับในช่ัวโมงเร ยน 
 
ุุุุุุุุุุเกณฑ์การประเม น 
       บันทึกองค์ความร ้ืเร ่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพืถ กต้องืครบถ้วนืสมบ รณ์ื 
 ได้คะแนนเต็มื10ืคะแนน 
 

 

 



 

 
ุุุุุุุุุุเครื่องมือประเม นค ณธรรม จร ยธรรม 

 จ ดประสงค์ปลายทางุม ระเบ ยบเร ยบร้อย 
 เกณฑ์การประเม น 
 1. ตรงต่อเวลา  5 คะแนน 
 2. การรักษาความสะอาดผลงาน วัสดุือุปกรณ์ เคร ่องม อ 
  และห้องปฏ บัต งาน  5 คะแนน 
   รวม 10 คะแนน 
ุุุุุุุุุุุุุการให้ระดับคะแนน 
  ตรงต่อเวลา 
 1. เข้าืออกห้องเร ยน และส่งงานตรงเวลา  5 คะแนน 
 2. เข้าืออกห้องเร ยนืตรงเวลา  4 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 1-5 นาท  3 คะแนน 
 3. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน 6-10 นาท  1 คะแนน 
 4. เข้าห้องเร ยนช้า หร อออกจากห้องเร ยนก่อน มากกว่า 10 นาท   
  หร อขาดเร ยนโดยไม่ม เหตุผล  0 คะแนน 
  การรักษาความสะอาดฯ 
 1.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด วัสดุือุปกรณ ์เคร ่องม อืห้องปฏ บัต งาน 5 คะแนน 
 2. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 3ือย่าง  4 คะแนน 
 3.  จัดเก็บืรักษาความสะอาด 2ือย่าง  3 คะแนน 
 4. จัดเก็บืรักษาความสะอาด 1ือย่าง  2 คะแนน 
 5. ไม่จัดเก็บืรักษาความสะอาด  0  คะแนน 
 

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

6 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชาืศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วยืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ สอนครั้งท ่ื 16-18 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื้ 
6.1ุ สื่อสุ ่งพ มพ ์
      แบบจดบันทึกื(ใช้ประกอบการสอนก จกรรมท ่ื6) 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 

     ไฟล์ข้อมลูโปรแกรมไมโครซอฟเว ด/เพาเวอร์ุพ้อยท์ฯุื(ระบ ตามที่จัดทําจร ง) 
  - เร ่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 
6.3ุ ห ุนจําลองหรุือของจร ง (ุถามุี) 
      - 

 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
      แหล่งเรียนรู ้

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื- ห้องสมุดว ทยาลัยอาช วศึกษาเช ยงราย 
  -ืห้องปฏ บัต การผ้าื523 สาขาว ชา แฟชั่นและส ่งทอืประเภทว ชาคหกรรม 
  - เว็บไซด์ท ่เก ่ยวข้องกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 
  - ฯลฯ  

 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ้ (ใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
    แบบบันทึกความร ้ื 

 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอืน่ 
 

         



 

 
 

แบบบันทึกความรู้ 
ืคําช ้แจงืให้นักเร ยนบันทึกความร ้ความเข้าใจืเร ่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพืเป็นข้อๆื 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

6 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ สอนครั้งท ่ื 16-18 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
- 

 

9.2ุ ขณะเรียน 
- ให้บันทึกองค์ความร ้ท ่ได้รับในระหว่างการเร ยนืโดยเข ยนในแบบบันทึกความร ้ืส่งในการเร ยนครั้งต่อไป 

 

9.3ุ หลุังเรียน 
 - ให้ผ ้เร ยนืศกึษาืค้นคว้าเพ ่มเต มืเก ่ยวกับ 

 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 



 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนื่วยการเร ยนร ้ท ่ 

6 รวม 9 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ศ ลปะการแต่งกาย 

ช ่อหน่วย การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ สอนครั้งท ่ื 16-18 
จํานวน 9 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคล กภาพ 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

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

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

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

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

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรูื้ 
 

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

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

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

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

 

 


