กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
รหัสวิชำ : 2406-2004
ชื่อวิชำ : เย็บ ปัก ถัก
จำนวน : 3 หน่วยกิต 5 ชั่วโมง
หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ชคค.3
ภำคเรียนที่ (Semester) : 2/256๑
วัน-เวลำที่เรียน (Class Meeting) : จันทร์ เวลา ๐๘.20-10.20น. และ ศุกร์ เวลา 08.๒๐-๑1.๒๐น.
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นางสาวอารีย์ ชั่งชัย
ที่ทำงำน (Office) : ห้อง 53๑
โทรศัพท์ (Phone) : ๐๘๘-๗๖๑๓๑๑๓
อีเมล์ (E-Mail) : areeskpt@hotmail.com
หนังสือเรียน (Text Book) :
- อนุพงษ์ ชี้รัตน์. พื้นฐำนงำนผ้ำ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ วี พริ้นท์ (1991) จากัด. 2555.
- อภิรัติ โสพัศ . ศิลปะประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549 .
- เกวลี โรส. พื้นฐำนนิตติ้ง. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์ จากัด, 2556.
- จันทร วรากุลเทพ และคณะ. เทคนิคกำรปักผ้ำเล่ม 1. นนทบุรี : ซี.อาร์.เอส.ยูนิเวอร์แซล
(1986), มปป.
- ฐิติมา สมวงศ์. พื้นฐำนกำรปัก 27. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แม่บ้าน, 2553
- คู่มือถักโครเชต์ สำหรับมือใหม่ Crochet OK. กรุงเทพฯ : MINIBEAR PUBLISHING, 2554
แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม (Reference) :
- อินเตอร์เน็ต
- วารสารงานฝีมือ
จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ การใชและเก็บรักษาวิธีการปฏิบัติงานเย็บ ปก ถัก ขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะในการประดิษฐและตกแตงดวยวิธีการเย็บ ปก ถัก คานวณตนทุน กาหนดราคาและ
จัดจาหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณและเก็บรักษางานเย็บ ปก ถัก ตามหลักการ
2. ประดิษฐและตกแตงชิ้นงานดวยวิธีการเย็บ ปก ถัก ตามหลักการและตามลักษณะการใชงาน
3. คานวณตนทุน กาหนดราคา จัดจาหนาย ตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณและเก็บรักษา ในงาน เย็บ - ปก - ถัก วิธีการปฏิบัติงาน
เย็บ ปก ถักขั้นพื้นฐาน ประดิษฐและตกแตงดวยวิธีก ารเย็บ ปก ถัก การคานวณตนทุน กาหนดราคา และ
จัดจาหนาย

สมรรถนะ (Competency)
ควำมรู้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบาย/บอก เกี่ยวกับ
1. ความรู้เกี่ยวกับการเย็บ ปัก ถัก
2. การใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการเก็บรักษาชิ้นงาน
3. การประดิษฐและตกแต่งงาน ด้วยวิธีการเย็บ ปัก ถัก ตามลักษณะการใชงาน
4. การคานวณต้นทุน กาหนดราคาและจัดจาหน่าย
ทักษะ
1. การเย็บและการปักลายพื้นฐาน
2. พวงกุญแจนกฮูก
3. กระเป๋าใส่เหรียญ
4. ผ้าเช็ดมือ
5. การถักดอยรี่
6. มาลัยไหมพรม
7. ผ้าพันคอ
8. มาคราเม่
คุณธรรม
1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ
2. การตรงต่อเวลา - ความสนใจใฝ่รู้
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – อดทน
๔. ความประหยัดพอเพียง – ซื่อสัตย์
ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)
1. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเก็บรักษาชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติชิ้นงาน การเย็บ ปัก ถัก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และ
ชีวิตประจาวันได้
3. ผู้เรียนสามารถคิดคานวณต้นทุน กาหนดราคาขาย และจัดจาหน่ายได้
4. ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.00 ขึ้นไปร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)
เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 3 ส่วน
1. คะแนนสะสมระหว่างเรียน
2. การสอบภาคทฤษฎี
3. เวลาเรียน การแต่งกาย และความประพฤติ (จิตพิสัย)

100%
60%
20%
20%

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้ เรียนเป็น ศูน ย์กลาง (CIPPA Model) มุ่ง ให้ ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
1. บรรยายและให้นักเรียนทาการค้นคว้าจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต และสื่อของจริง
2. นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์
3. สาธิตประกอบการบรรยาย
4. นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ ครูคอยให้คาแนะนา
5. สรุปการปฏิบัติงาน

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments)
ให้นักเรียนศึกษาการเลือก เตรียม วัสดุอุปกรณ์ วิธีการทางานก่อนเรียนแต่ละสัปดาห์ โดยดูจากเอกสาร
ประกอบการสอนที่ครูแนะนาและหาใน Google .com
เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment)
ระดับ
ระดับผลกำร
ควำมหมำย
คะแนน
เรียน
80 - 100
4.0
การเรียนดีเยี่ยม
75 - 79
3.5
การเรียนดีมำก

ระดับ
คะแนน
60 - 64
55 - 59

ระดับผลกำร
เรียน
2.0
1.5

70 - 74

3.0

การเรียนดี

50 - 54

1.0

65 - 69

2.5

การเรียนดีพอใช้

0 - 49

0

ควำมหมำย
การเรียนพอใช้
การเรียนอ่อน
การเรียนอ่อน
มำก
การเรียนขั้นต่ำ

รำยละเอียดกำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ :วิชำเย็บ ปัก ถัก จานวน 18 ครั้ง
กิจกรรมและ
กำร
ที่
หัวข้อ
สื่อกำรสอน
กระบวนกำรสอน
ประเมินผล
1 แนะนาการเรียน
- สนทนา
- หนังสือ
- ซักถาม
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำน
- บรรยาย
- เอกสาร
- สังเกต
เย็บ ปัก ถัก
- แสดงความ
ประกอบการสอน - การนาเสนอ
คิดเห็น
- รูปภาพ
- การนาเสนองาน

2 กำรเลือก กำรเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และกำรเก็บรักษำ
ชิ้นงำน

3 กำรเย็บตะเข็บ และกำรปัก
- แบบต่ำงๆ
4 - ตะเข็บแบบต่างๆ
- การปักลายพื้นฐาน
- การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว

90 ชั่วโมง
สมรรถนะของผู้เรียน

ด้ำนพุทธิพิสัย
- อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับงาน
เย็บ ปัก ถัก
- ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของงานเย็บ ปัก ถัก ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
- บอกความแตกต่างของงาน
เย็บ ปัก ถัก ในประเทศไทย
และต่างประเทศ
- ยกตัวอย่างงานเย็บ ปัก ถัก
ของประเทศไทย
ด้ำนทักษะพิสัย
- จาแนกประเภท ของงาน
เย็บ ปัก ถัก ในประเทศไทย
และต่างประเทศ
ด้ำนจิตพิสัย
- มีวินัย ความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา สนใจใฝ่รู้
- สนทนา
- หนังสือ
- ซักถาม
ด้ำนพุทธิพิสัย
- บรรยาย
- เอกสาร
- สังเกต
- อธิบายวิธีการเลือกใช้ การ
- การนาเสนองาน ประกอบการสอน - การนาเสนอ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้
- รูปภาพ
- บอกวิธีการเก็บรักษาชิ้นงาน
- ของจริง
ได้ตามหลักวิธีการ
ด้ำนทักษะพิสัย
- จาแนกประเภทอุปกรณ์ ใน
งานเย็บ ปัก ถัก ได้ถูกต้อง
ด้ำนจิตพิสัย
- มีวินัย ความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา สนใจใฝ่รู้
- สนทนา
- หนังสือ
ประเมินผล
ด้ำนพุทธิพิสัย
- บรรยาย
- เอกสาร
ตามสภาพจริง - อธิบายการใช้ตะเข็บ ลาย
- การสาธิต
ประกอบการสอน
ปัก และการเย็บเครื่องเกาะ
- ปฏิบัติทา
- รูปภาพ
เกี่ยวได้
ชิ้นงาน

ที่

5
1
6

หัวข้อ

กำรประดิษฐ์และตกแต่งด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ
การเย็บ
- พวงกุญแจนกฮูก
- กระเป๋าใส่เหรียญ
การปัก
- ผ้าเช็ดมือตกแต่งลายปัก
การถัก
- ดอยลี่
- มาลัยไหมพรม
- ผ้าพันคอ
- มาคราเม่

1 การคานวณตนทุน กาหนด
7 ราคา และ จัดจาหนาย

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน

- สนทนา
- การสาธิต
- ปฏิบัติทา
ชิ้นงาน

- สนทนา
- บรรยาย
- ปฏิบัติแบบฝึก

สื่อกำรสอน

กำร
ประเมินผล

สมรรถนะของผู้เรียน

ด้ำนทักษะพิสัย
- ปฏิบัติการเย็บตะเข็บแบบ
ต่างๆ การปักลายพื้นฐาน
และการเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว
ได้
ด้ำนจิตพิสัย
- มีวินัย ความรับผิดชอบ
อดทน ตรงต่อเวลา สนใจใฝ่รู้
- หนังสือ
ประเมินผล
ด้ำนพุทธิพิสัย
- เอกสาร
ตามสภาพจริง - บอกประเภทของการเย็บ
ประกอบการสอน
ปัก ถัก ได้
- รูปภาพ
- บอกวิธีการประดิษฐ์ด้วย
วิธีการเย็บ ปัก ถัก ได้
ตามลาดับขั้นตอน
- บอกวิธีการเก็บรักษางาน
เย็บ ปัก ถัก ได้
ด้ำนทักษะพิสัย
- เลือกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
งานเย็บ ปัก ถัก ได้ และ
สามารถใช้อย่างประหยัด
คุ้มค่า
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับ
งานเย็บ ปัก ถัก ได้
- ประดิษฐ์งานเย็บ ปัก ถัก
ได้อย่างถูกต้องสวยงาม
ด้ำนจิตพิสัย
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อดทน สนใจใฝ่รู้ ประหยัด
พอเพียง
- หนังสือ
ตรวจผลงาน ด้ำนพุทธิพิสัย
- เอกสาร
- บอกวิธีการคานวณตนทุน
ประกอบการสอน
กาหนดราคา และจัดจาหนาย
- แบบฝึก
ได้
ด้ำนทักษะพิสัย
- คานวณต้นทุน กาหนดราคา
และจัดจาหนายได้

ที่

หัวข้อ

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน

สื่อกำรสอน

กำร
ประเมินผล

สมรรถนะของผู้เรียน
ด้ำนจิตพิสัย
- มีวินัย รับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์

1 สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
8

ทดสอบ
ภาคทฤษฎี

แบบทดสอบ
ปลายภาค

หมำยเหตุ
รายละเอียดกาหนดการสอน ชื่อวิชา : เย็บ ปัก ถัก ในช่องกิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนทากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและ
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางานให้สาเร็จ
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

