
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

เร่ือง เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

ง21102 การงานอาชีพ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา      4     ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

 ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวชี้วัด 
 ง  1.1 ม.1/1  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน   
 ง  1.1 ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
 
สาระส าคัญ 
 เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายท่ีเราสวมใส่เป็นประจ าทุกวัน อาจมีการช ารุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือ
เส่ือมสภาพเพราะใช้งานมานาน ซึ่งถ้าช ารุดไม่มากก็ควรซ่อมแซมด้วยตนเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ช่างซ่อมและไม่ต้องท้ิงเส้ือผ้าไปท้ังท่ีเนื้อผ้ายังมีสภาพดี 
 การซ่อมแซมเส้ือผ้ามีหลายวิ ธี  โดยต้องเ ลือกใช้ให้ เหมาะกับลักษณะของการช ารุด เช่น  
ด้ายท่ีชายกระโปรงหรือชายกางเกงขาดควรซ่อมแซมด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย  ด้ายท่ีตะเข็บเย็บขาดหรือปริ
ค ว รซ่ อ มแซม ด้ วยวิ ธี ก า ร ด้นถ อยห ลั ง  เ ส้ื อ ผ้ า ท่ี ข าด เป็ น รู ค ว รซ่ อม แซม ด้ ว ยวิ ธี ก า รปะและ  
การชุน เป็นต้น 
  
สาระการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (knowledge) 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การเย็บกระดุมและรังดุม 
   -   การเย็บกระดุมแบบไม่มีก้าน 
   -   การเย็บกระดุมแบบมีก้าน 
   -   การเย็บรังดุม 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-     



ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 
1. กระบวนการแก้ปัญหา 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  
 อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร    ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
การบูรณาการ 
 บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ศิลปะ      
 บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
 บูรณาการอื่น ๆ (ระบุ) :  งาน/โครงการ/กิจกรรม      
ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. ช้ินงานท่ี 2.1 เรื่อง การเย็บกระดุมและรังดุม 
 2. กิจกรรมการเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้าน การเย็บกระดุมแบบ 
มีก้าน การเย็บกระดุมแป๊บและการเย็บรังดุม 
 3. ผลงานการเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้าน  การเย็บกระดุมแบบ 
มีก้าน การเย็บกระดุมแป๊บ และการเย็บรังดุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมินผล 

ประเมินก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
เรื่อง เส้ือผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

 
ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

ประเมินระหว่างเรียน 
1)ท าช้ินงานท่ี2.1 
4)พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 
5)คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
6)สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 
 

 
ตรวจใบงานท่ี 2.1 
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 
สังเกตความมีความ
มุ่งมั่นในการท างาน 
 
สังเกตความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา 

 
ใบงานท่ี 2.1 
แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานรายบุคคล 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ประเมินหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
เรื่อง เส้ือผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

 
ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 ▪   สื่อการเรียนรู้ 
      1. กระดุมแบบต่าง ๆ 
 2. รังดุม 
 3. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เย็บกระดุมและรังดุม 
          4.    ช้ินงานท่ี 2.1 เรื่อง การเย็บกระดุมและรังดุม 

▪   แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- แหล่งข้อมูลสาระสนเทศ 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมท่ีไม่มีก้าน        จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

  ถ้าเส้ือตัวโปรดของนักเรียนกระดุมหลุด นักเรียนจะท าอย่างไร  
 2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายท่ีเราสวมใส่เป็นประจ าทุกวัน อาจมีการ
ช ารุดเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเส่ือมสภาพเพราะใช้งานมานาน ซึ่งถ้าช ารุดมากก็ควรซ่อมแซมด้วยตนเอง เพื่อ
ป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ใ น ก า ร จ้ า ง ช่ า ง ซ่ อ ม  แ ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง ท้ิ ง เ ส้ื อ ผ้ า ไ ป ท้ั ง ท่ี เ นื้ อ ผ้ า ยั ง มี 
สภาพดี 
       การซ่อมแซมเส้ือผ้ามีหลายวิธี โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของการช ารุด เช่น ด้ายท่ี
ชายกระโปรงหรือชายกางเกงขาดควรซ่อมแซมด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย ด้ายท่ีตะเข็บเย็บขาดหรือปริควร
ซ่อมแซมด้วยวิธีการด้นถอยหลัง เส้ือผ้าท่ีขาดเป็นรูควรซ่อมแซมด้วยวิธีการปะและการชุน เป็นต้น 
  จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ 
 
  ลักษณะการแต่งกายของชาวฟิลิปปินส์ คือ ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวเส้ือท าด้วยใยสับปะรด 
 มีบ่าคอตั้ง แขนยาว ด้านหน้าและท่ีปลายแขนเส้ือท่ีข้อมือจะปักลวดลายเรียกเส้ือชนิดนี้ว่า“บารองตา
กาล็อก” ส าหรับผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวบานสวมเส้ือแขนส้ันจับจีบแล้วยกต้ังขึ้นเหนือไหล่ ดูคล้ายปีกผีเส้ือ 
เรียกว่า “บาลินตาวัก” 
 
 3.    ให้นักเรียนสังเกตเส้ือท่ีกระดุมหลุด แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

เส้ือผ้าตัวนี้ ช ารุดอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ กระดุมหลุด) 
เส้ือผ้าของนักเรียนเคยกระดุมหลุด หรือไม่ (ตัวอย่างค าตอบ เคย) 
นักเรียนคิดว่า เส้ือผ้าท่ีกระดุมหลุดจะมีวิธีการซ่อมแซมอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ 

นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 
 4.  ครูน ากระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้านมาให้นักเรียนดู จากนั้นอธิบายให้นักเรียนฟัง
ว่า กระดุมชนิดนี้จะใช้ติดเส้ือ กางเกง หรือกระโปรง แบบธรรมดาท่ัวไป ลักษณะของกระดุมจะเจาะรูตรงกลาง
เพื่อใช้เย็บติดกับเส้ือ รูของกระดุมมีแบบ 2 รู และ 4 รู กระดุมชนิดนี้นิยมใช้กับเส้ือผ้าบุรุษมากกว่าเส้ือผ้าสตรี 
และใช้มากท่ีสุดกับเส้ือเช้ิตจึงมักเรียกช่ืออีกอย่างหนึ่งว่า กระดุมเช้ิต 
 5.   ให้นั ก เ รี ยน ศึกษา เนื้ อหา เรื่ อ ง วิ ธี ก าร เย็บกระ ดุมแบบไม่มี ก้ าน  แ ล้วร่ วมกันแสดง  
ความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

ถ้านักเรียนต้องเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้าน ต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบเข็มมือเบอร์ 8 หรือ 9  ผ้า ด้ายสีเดียวกับเสื้อผ้าที่ต้องการเย็บกระดุม  
กรรไกร กระดุมไม่มีก้าน) 



วิธีการเย็บกระดุมแบบไม่มีก้าน มีข้ันตอนอย่างไร  
  จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมาเขียนสรุปขั้นตอนการเย็บกระดุมแบบไม่มีก้านลงใน
แผนภาพแบบข้ันบันไดบนกระดาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                แผนภาพขั้นตอนการเย็บกระดุมแบบไม่มีก้าน 
 
6. ครูสาธิตวิธีการเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้านให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนแต่

ละคนเตรียมวัสดุอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติตาม จากนั้นน าผลงานมาจัดแสดงไว้ที่โต๊ะกลางและติดช่ือไว้ 
 7. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าพบปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ 
ผลงานของบุคคลใดดีท่ีสุด เพราะอะไร ผลงานของบุคคลใดต้องปรับปรุง  
เพราะอะไร และปรับปรุงอย่างไร 

8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
การเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้าน เป็นการซ่อมแซมเส้ือผ้าวิธีหนึ่ง  

ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการตัดเย็บเส้ือผ้า และตกแต่งเส้ือผ้าได้ เมื่อเราสามารถเย็บกระดุมแบบ 
ธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้านได้อย่างคล่องแคล่ว สวยงาม จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
ช่างซ่อมแซม และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าในอนาคต 
 
 

ขั้นตอนที่ 3   ดึงไม้หรือเข็มหมุดออกแล้วพันด้ายท่ีใต้กระดุม และรอบสุดท้าย

พันไขว้ผูกให้แน่น จากน้ันแทงเข็มลงไปใต้ผ้าผูกปมเพื่อหยุดด้ายและตัดด้ายท่ี

เหลือท้ิง การติดกระดุมวิธีน้ีเม็ดกระดุมจะลอยขึ้นมาเหนือผ้าเล็กน้อยเพื่อให้

สะดวกในการสอดเกี่ยวรังดุมและเมื่อติดกระดุมแล้วผ้าจะไม่รั้งตึง 

ขั้นตอนที่ 1   ร้อยด้ายและผูกปม จากน้ันสอดเข็มไปใต้ผ้าและแทงเข็มขึ้น

ตรงต าแหน่งท่ีจะติดกระดุม แทงเข็มขึ้นและลงให้ห่างกันเล็กน้อยโดยยังไม่

ต้องติดกระดุม 

ขั้นตอนที่ 2   วางกระดุมลงตรงต าแหน่งท่ีก าหนดไว้แล้วแทงเข็มขึ้นและลงให้

ตรงรูกระดุม 2 – 3 รอบ โดยการแทงเข็มขึ้นและลงท่ีรูกระดุมไม่ต้องดึงด้ายให้แน่น 

หรือจะใช้วิธีใช้ไม้เล็กๆ หรือเข็มหมุดวางตรงกลางระหว่างรูกระดุม แล้วแทงเข็มให้

ด้ายคร่อมไม้หรือเข็มหมุดก็ได้ 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การเย็บกระดุมแบบมีก้าน                   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ให้นักเรียนสังเกตกระดุมมีก้าน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
กระดุมท่ีนักเรียนเห็น มีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ  นักเรียนบรรยาย 

ตามความเข้าใจ) 
กระดุมท่ีนักเรียนเห็นแตกต่างจากกระดุมแบบไมม่ีก้านอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ 

นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
นักเรียนเคยเห็นกระดุมแบบนี้ กับเส้ือผ้าลักษณะใดบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ  นักเรียน 

ตอบตามความเข้าใจ) 
2.  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ลักษณะของกระดุมชนิดนี้จะไม่มีรูบนเม็ดกระดุม แต่จะมีก้านเป็น

ห่วงอยู่ใต้เม็ดกระดุม ส่วนนี้เราเรียกว่า ก้านกระดุม กระดุมชนิดนี้จะมีการออกแบบลวดลายและสีสันสวยงาม 
ท าจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น โลหะ พลาสติก เป็นต้น กระดุมชนิดนี้นิยมใช้เป็นเครื่องตกแต่งเพิ่มความ
สวยงามให้กับเส้ือผ้า 

3. ให้นัก เรียนศึกษาเรื่องวิ ธีการ เย็บกระดุมแบบมีก้ าน แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

 ถ้านักเรียนต้องเย็บกระดุมแบบมีก้าน ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง (ตัวอย่าง 
ค าตอบ เข็มมือ ผ้า ด้าย กรรไกร กระดุมแบบมีก้าน) 

วิธีการเย็บกระดุมแบบมีก้าน มีข้ันตอนอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ  การเย็บกระดุม 
แบบมีก้านจะเยบ็วิธีเดียวกับกระดุมแบบไม่มีก้าน แต่แทนที่จะแทงเข็มผ่านรูกระดุม ให้แทงเข็มผ่านก้าน
กระดุม 2 – 3 รอบ แล้วแทงเข็มลงไปใต้ผ้า ผูกปมเพื่อหยุดด้ายและตัดด้ายที่เหลือทิ้ง) 

4. ครูสาธิตวิ ธี การ เย็บกระดุมแบบมีก้ านให้นัก เรียนดู แล้วให้นัก เรียนแต่ละคนเตรียม 
วัสดุอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติตาม จากนั้นน าผลงานมาวางไว้โต๊ะกลางและติดช่ือไว้ 
 5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเมินผลงานของแต่ละคนว่าผลงานของใคร
ดีท่ีสุด เพราะอะไร ผลงานของใครต้องปรับปรุง เพราะเหตุใด 

6.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
   เพราะอะไรนักเรียนจึงต้องเรียนรู้เรื่องการเย็บกระดุมหลาย ๆ แบบ 

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การเย็บกระดุมแบบมีก้าน เป็นการซ่อมแซมเส้ือผ้าวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการตัด

เย็บเส้ือผ้า และตกแต่งเส้ือผ้าได้ เมื่อเราสามารถเย็บกระดุมแบบมีก้านได้อย่างคล่องแคล่ว สวยงาม จะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมแซม และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าในอนาคต 

 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การเย็บกระดุมแป๊ป       จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ให้นักเรียนสังเกตกระดุมแป๊บ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
กระดุมท่ีนักเรียนเห็น มีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ  นักเรียนบรรยายตาม 

ความเข้าใจ) 
กระดุมชนิดนี้ แตกต่างจากกระดุมแบบมีก้านและไม่มีก้านอย่างไร  

(ตัวอย่างค าตอบ  นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 
 

นักเรียนเคยเห็นกระดุมแบบนี้ กับเส้ือผ้าลักษณะใดบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ  นักเรียน 
ตอบตามความเข้าใจ) 

กระดุมท่ีนักเรียนเห็น คือกระดุมชนิดใด (ตัวอย่างค าตอบ  นักเรียนตอบตาม 
ประสบการณ์) 

2.  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า กระดุมท่ีนักเรียนเห็นนี้ เรียกว่า กระดุมแป๊บ เป็นกระดุมท่ีต้องใช้คู่กัน
มี ส อ ง ด้ า น  เ รี ย ก ว่ า  ฝ า บ น ห รื อ ตั ว ผู้  ซึ่ ง จ ะ มี ปุ่ ม นู น ต ร ง ก ล า ง  แ ล ะ ฝ า ล่ า ง ห รื อ ตั ว เ มี ย  
ซึ่ งตรงกลางจะมีสปริ งคอยบีบรั ดฝาบนไว้  ท าให้ประกบกันสนิท เมื่ อ ใ ช้งาน เวลาใช้ ต้อง ติดฝา 
ท้ัง 2 ด้านประกบกัน ท่ีนิยมท่ัวไปจะเป็นแบบไม่มีสี เป็นโลหะขัดมันท าด้วยโลหะนิกเกิล นอกจากนี้ยังมีชนิด
โลหะเคลือบสีด า และท่ีท าด้วยพลาสติกแข็งใส นิยมใช้ติดบริเวณท่ีต้องการผ่าเปิดในระยะส้ัน เช่น สาบผ่าหน้า
ของเส้ือผ้าเด็ก สาบเปิดของขอบปลายแขนเส้ือ เป็นต้น กระดุมแป๊บท่ีนิยมใช้มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความหนาบางของเนื้อผ้า 

3.  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องวิธีการเย็บกระดุมแป๊บ ในหนังสือเรียน ชุดกิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

ถ้านักเรียนต้องการเย็บกระดุมแป๊บ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ  
เข็มมือ ด้าย กรรไกร กระดุมแป๊บ ผ้า) 

วิธีการเย็บกระดุมแป๊บ มีข้ันตอนอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ  เย็บฝาบนตรงต าแหน่ง 
ที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีเย็บแบบพันเรียงเส้นด้ายเหมือนการถักรังดุม เฉพาะรูเจาะทั้ง 4 รู ช่วงต่อระหว่างรู
ให้สอดเข็มใต้เม็ดกระดุมเพื่อซ่อนด้ายไว้ใต้ผ้า เม่ือครบทั้ง 4 รู แล้วให้แทงเข็มลงไปใต้ผ้า ผูกปมเพื่อหยุด
ด้ายและตัดด้ายที่เหลือทิ้ง เย็บฝาล่างโดยใช้ฝาบนกดทับผ้าในต าแหน่งที่ต้องการ จนเห็นรอยกดชัดเจน 
จากนั้นน าฝาล่างมาวางให้ตรงรอยกดแล้วจึงเย็บวิธีเดียวกันกับฝาบน) 

4. ครูสาธิตวิธีการเย็บกระดุมแป๊บให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติ
ตาม จากนั้นให้นักเรียนน าผลงานมาวางไว้โต๊ะกลางและติดช่ือไว้ 



5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเมินผลงานการเย็บกระดุมแป๊บของแต่ละ
คนว่าผลงานของใครดีท่ีสุด เพราะเหตุใด ผลงานของใครต้องปรับปรุง เพราะเหตุใด และควรปรับปรุงอย่างไร 

6.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
    การเย็บกระดุมแป๊บแตกต่างจากการเย็บกระดุมแบบมีก้าน และกระดุมแบบ 
ไม่มีก้านอย่างไร  

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การเย็บกระดุมแป๊บ เป็นการซ่อมแซมเส้ือผ้าวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการตัดเย็บ

เส้ือผ้า และตกแต่งเส้ือผ้าได้ เมื่อเราสามารถเย็บกระดุมแป๊บได้อย่างคล่องแคล่ว สวยงาม จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมแซม และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การเย็บรังดุม        จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ให้นักเรียนสังเกตรังดุม แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
ส่ิงท่ีนักเรียนเห็น คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ รังดุม) 
ส่ิงท่ีนักเรียนเห็น มีไว้เพื่ออะไร (ตัวอย่างค าตอบ มีไว้ส าหรับให้กระดุมเกาะเก่ียว 

เสื้อผ้าไว้ด้วยกัน) 
ถ้าส่ิงท่ีนักเรียนเห็นขาดหรือช ารุด นักเรียนจะท าอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ  

ซ่อมแซม, ทิ้ง) 
2.  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า รังดุมเป็นช่องท่ีมีไว้ส าหรับให้กระดุมเกาะเกี่ยวเส้ือผ้าไว้ด้วยกัน 

วิธีการเย็บรังดุม นอกจากจะใช้เย็บเป็นรังดุมแล้ว ยังสามารถใช้ปักท าริมของใช้ต่าง ๆ เพื่อความสวยงามและ
ป้องกันผ้าลุ่ย เช่น ริมผ้าเช็ดหน้า ริมผ้าห่มนอน ริมผ้าม่าน เป็นต้น 

3.  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องวิธีการเย็บรังดุม ในหนังสือเรียน ชุดกิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

ถ้านักเรียนต้องการเย็บรังดุม ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ   
เข็มมือ  ด้าย  กรรไกร  เสื้อผ้าที่ต้องการเย็บรังดุม  อุปกรณ์เลาะด้าย) 

วิธีการเย็บรังดุม มีข้ันตอนอย่างไร   
 จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมาเขียนสรุปขั้นตอนการเย็บรังดุมเป็นแผนภาพความคิดแบบ
ขั้นบันไดลงบนกระดาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพขั้นตอนการเย็บรังดุม 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 เมือ่เย็บเสร็จแล้วให้แทงเข็มลงคร่อมด้ายไว้ ผูกปมเพือ่หยุดด้าย แล้วตัดด้ายท่ีเหลือท้ิง 

 
ขั้นตอนที่ 2 ดึงด้ายให้ตึงแต่ไม่แน่นมาก เว้นระยะเล็กน้อย แล้วเย็บแบบเดิมไปจนรอบ

รอยรังดุมท่ีตัดไว้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดต าแหน่งและความยาวของรังดุมท่ีต้องการ ท าเครื่องหมายไว้ แล้วใช้

กรรไกรหรืออุปกรณ์เลาะด้ายตัดผ้าในบริเวณท่ีท าเครื่องหมายให้เป็นช่อง จากน้ันแทงเข็ม

ขึ้น ตวัดด้ายเป็นวง แทงเข็มลงและสอดปลายเข็มขึ้น 

 



4. ครูสาธิตวิธีการเย็บรังดุมให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แล้วฝึกปฏิบัติ
ตาม จากนั้นน าผลงานของแต่ละคนมาวางไว้โต๊ะกลางและติดช่ือไว้ 

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเมินผลงานว่าผลงานของบุคคลใดดีท่ีสุด  
เพราะอะไร  ผลงานบุคคลใดต้องปรับปรุง  เพราะอะไร  และต้องปรับปรุงอย่างไร 

6.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
นักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องการเย็บกระดุมและการเย็บรังดุมไปใช้ประโยชน์อย่างไร  

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การเย็บรังดุม เป็นการซ่อมแซมเส้ือผ้าวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการตัดเย็บเส้ือผ้า 

และตกแต่งเส้ือผ้าได้ เมื่อเราสามารถเย็บรังดุมได้อย่างคล่องแคล่ว สวยงาม จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างช่างซ่อมแซม และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าในอนาคต 

8. ให้นักเรียนท าช้ินงานท่ี 2.1 เรื่อง การเย็บกระดุมและรังดุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลตัวชี้วัด 
     ชิ้นงานที่  2.1   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  

เรื่อง การเย็บกระดุมและรังดุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

บันทึกผลการฝึกเย็บ
กระดุมและ 
รังดุมในแบบบันทึก 

บันทึกผลการฝึก
เย็บกระดุมและ 
รังดุมในแบบ
บันทึกได้สัมพันธ์
กับการปฏิบัติ มี
การเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้
เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเอง และผู้อื่น 

บันทึกผลการฝึก
เย็บกระดุมและ 
รังดุมในแบบ
บันทึกได้สัมพันธ์
กับการปฏิบัติได้ มี
การจ าแนกข้อมูล
หรืออธิบายให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

บันทึกผลการฝึก
เย็บกระดุมและ 
รังดุมในแบบ
บันทึกได้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติ มี
การเขียนขยาย
ความและมีการ
ยกตัวอย่างเพิ่ม
เพื่อให้เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการฝึก
เย็บกระดุมและรัง
ดุมในแบบบันทึก
ได้แต่ไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ เขียนตาม
ข้อมูลท่ีอ่าน ไม่มี
การอธิบาย
เพิ่มเติม 



กิจกรรม   การเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้าน การเย็บกระดุมแบบมีก้าน การเย็บ
กระดุมแป๊บ และการเย็บรังดุมให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง  
(Rubrics)  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
      เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

เย็บกระดุมแบบ
ธรรมดาหรือกระดุม
แบบไม่มีก้าน การ
เย็บกระดุมแบบมี
ก้าน การเย็บกระดุม
แป๊บ 

เย็บกระดุมแบบ
ธรรมดาหรือ
กระดุมแบบไม่มี
ก้าน การเย็บ
กระดุมแบบมีก้าน 
การเย็บกระดุม
แป๊บ ร่วมกับ 
ผู้อื่นในการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้ 

เย็บกระดุมแบบ
ธรรมดาหรือ
กระดุมแบบไม่มี
ก้าน การเย็บ
กระดุมแบบมีก้าน 
การเย็บกระดุม
แป๊บ ตามท่ีตนเอง
คิดขึ้นมา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดี
ขึ้นกว่าแบบอย่าง 
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะน าบ้าง 

เย็บกระดุมแบบ
ธรรมดาหรือ
กระดุมแบบไม่มี
ก้าน การเย็บ
กระดุมแบบมีก้าน 
การเย็บกระดุม
แป๊บ ตามแบบได้
ถูกต้อง และมีการ
ดัดแปลงให้
เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะน า
บ้าง 

เย็บกระดุมแบบ
ธรรมดาหรือ
กระดุมแบบไม่มี
ก้าน การเย็บ
กระดุมแบบมี
ก้าน การเย็บ
กระดุมแป๊บ ได้
ตามแบบอย่าง 
หรือท าตามท่ีครู
แนะน าเท่านั้น 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9-10 ดีมาก 
7-8 ดี 
5-6 พอใช้ 

ต่ ากว่า ปรับปรุง 



2. การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    มุ่งม่ันในการท างาน 
    ตัวชี้วัดที่ 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพือ่ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน

 ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
 และอุปสรรคใน  
 การท างาน 

6.2.2 พยายามแก้ปัญหา
 และอุปสรรคใน 

  การท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงานด้วย

 ความภาคภูมิใจ 
 

  ไม่ขยัน อดทน    
  ในการท างาน 

 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน พยายาม         
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย  
 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อ      
ต่อปัญหาในการ
ท างาน พยายาม       
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อ       
ต่อปัญหา พยายาม
แก้ปัญหาอุปสรรค   ใน
การท างาน           ให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมายภายใน      
เวลาท่ีก าหนด          
ช่ืนชมผลงาน          
ด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
 
ช่ือ ____________ นามสกุล _________ เลขท่ี _____ ช้ัน _____ 
ให้กากบาท  ทับหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
1.  กระดุมแบบไม่มีก้านมักนิยมใช้กับเส้ือผ้าประเภทใด 
   1     เส้ือกันหนาว 
   2     เส้ือกล้าม 
   3     เส้ือเช้ิต 
   4     เส้ือยืด 
 
2.  เพราะเหตุใดการเย็บกระดุมแบบไม่มีก้านจึงต้องเย็บกระดุมลอยขึ้นมาเหนือผ้าเล็กน้อย 
   1     เพื่อสะดวกในการสอดเกี่ยวรังดุมและท าให้ผ้าไม่รั้งตึง 
   2     เพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยของเส้นด้าย 
   3     เพื่อความทนทานของกระดุม 
   4     เพื่อความสวยงาม 
 
3.  การเย็บรังดุมไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับส่ิงใด 
   1      พรมเช็ดเท้า 
   2      ผ้าห่มนอน 
   3      ผ้าเช็ดหน้า 
   4      ผ้าม่าน 
 
4.  เพราะเหตุใดจึงควรใช้ด้ายสีเดียวกับกระดุม 
   1      เพื่อความทนทาน 
   2      เพื่อความสวยงามกลมกลืน 
   3      เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
   4      เพื่อความแปลกใหม่ในการตัดเย็บเส้ือผ้า 
5.  ข้อใดคือวิธีการเย็บกระดุมแป๊บ 
   1     เย็บแบบเส้นตรง 
   2     เย็บแบบส่ีเหล่ียม 
   3      เย็บแบบไขว้สลับไปมา 
   4      เย็บแบบพันเรียงเส้นด้าย 



6.  ขั้นตอนการสอดด้ายผ่านรูกระดุมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด 
   1     เข็ม 
   2     ด้าย 
   3     กรรไกร 
   4     กระดุม 
 
7.  กระดุมประเภทใดนิยมน ามาใช้ตกแต่งเส้ือผ้าเพื่อความสวยงาม 
   1     กระดุมมีก้าน 
   2     กระดุมไม่มีก้าน 
   3     กระดุมแป๊บ 
   4     กระดุมไม่มีรู 
 
8.  ถ้ากระดุมแป๊บท่ีใช้ซ่อมแซมเส้ือผ้ามีขนาดไม่เท่ากันจะเป็นอย่างไร 
   1     ท าให้เส้ือผ้าขาดง่าย 
   2     กระดุมจะติดไม่สนิท 
   3      เส้ือผ้ามีความสวยงาม 
   4      กระดุมท่ีใช้ติดจะเป็นรอย 
 
9.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   1      ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
   2      แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ 
   3      เป็นส่ิงท่ีช่วยปกปิดร่างกาย 
   4      ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น 
 
10.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการซ่อมแซมเส้ือผ้า คือข้อใด 
   1      เส้ือผ้าดูใหม่อยู่เสมอ 
   2      ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
   3      เส้ือผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร 
   4      ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้ือผ้าใหม่ 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
 
ช่ือ ____________ นามสกุล _________ เลขท่ี _____ ช้ัน _____ 
ให้กากบาท  ทับหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
1.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   1     ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น 
   2      เป็นส่ิงท่ีช่วยปกปิดร่างกาย 
   3      แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่   
   4      ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
  
2.  กระดุมแบบไม่มีก้านมักนิยมใช้กับเส้ือผ้าประเภทใด 
   1     เส้ือยืด  
   2     เส้ือเช้ิต 
   3     เส้ือกล้าม   
   4      เส้ือกันหนาว 
 
3.  เพราะเหตุใดการเย็บกระดุมแบบไม่มีก้านจึงต้องเย็บกระดุมลอยขึ้นมาเหนือผ้าเล็กน้อย 
   1      เพื่อความสวยงาม  
   2      เพื่อความทนทานของกระดุม   
   3      เพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยของเส้นด้าย 
   4      เพื่อสะดวกในการสอดเกี่ยวรังดุมและท าให้ผ้าไม่รั้งตึง 
 
4.  กระดุมประเภทใดนิยมน ามาใช้ตกแต่งเส้ือผ้าเพื่อความสวยงาม 
   1     กระดุมไม่มีก้าน 
   2     กระดุมมีก้าน 
   3     กระดุมไม่มีรู 
   4     กระดุมแป๊บ 
 5.  ขั้นตอนการสอดด้ายผ่านรูกระดุมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด 
   1     กรรไกร    
   2     กระดุม 
   3     ด้าย  
   4     เข็ม 



6.  ข้อใดคือวิธีการเย็บกระดุมแป๊บ 
   1     เย็บแบบพันเรียงเส้นด้าย 
   2     เย็บแบบไขว้สลับไปมา 
   3     เย็บแบบเส้นตรง 
   4     เย็บแบบส่ีเหล่ียม 
    
7.  การเย็บรังดุมไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับส่ิงใด 
   1     ผ้าเช็ดหน้า 
   2     ผ้าห่มนอน 
   3     พรมเช็ดเท้า 
   4     ผ้าม่าน 
 
8.  เพราะเหตุใดจึงควรใช้ด้ายสีเดียวกับกระดุม 
   1     เพื่อความทนทาน 
   2     เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
   3     เพื่อความสวยงามกลมกลืน 
   4     เพื่อความแปลกใหม่ในการตัดเย็บเส้ือผ้า 
 
9.  ถ้ากระดุมแป๊บท่ีใช้ซ่อมแซมเส้ือผ้ามีขนาดไม่เท่ากันจะเป็นอย่างไร 
   1     กระดุมท่ีใช้ติดจะเป็นรอย 
   2     เส้ือผ้ามีความสวยงาม 
   3     กระดุมจะติดไม่สนิท   
   4     ท าให้เส้ือผ้าขาดง่าย   
 
10.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการซ่อมแซมเส้ือผ้า คือข้อใด 
   1     ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้ือผ้าใหม่ 
   2     เส้ือผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร 
   3     ท าให้ร่างกายแข็งแรง   
   4      เส้ือผ้าดูใหม่อยู่เสมอ 
  
 
 



1.      3        2.      1          3.       1           4.      2               5.      4          

6.      3          7.       1        8.       2          9.       2          10.      4 

 

 

      1.      3        2.      2          3.      4           4.      2               5.      1          

 6.      1          7.      3        8.      3          9.      3          10.     1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
 
 


