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รหัสวิชา 17080201
ชื่อวิชา การจับจีบผ้า 1
ชื่อสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

เวลาเรียนรู้ 21 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจับจีบผ้า
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักและวิธีการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งโต๊ะและสถานที่
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการจับจีบผ้าในโอกาสต่างๆได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจับจีบผ้า หลักการจับจีบผ้าลายพื้นฐาน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดตกแต่งสถานที่ และหลักการจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
สามารถสื่อสารได้
สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจับจีบผ้า
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักและวิธีการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งโต๊ะและสถานที่
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการจับจีบผ้าในโอกาสต่างๆได้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
สามารถจับจีบผ้าในโอกาสต่างๆได้

รหัสวิชา 17080201

ชื่อวิชา การจับจีบผ้า1

แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 21 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจับจีบผ้า
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
ในการจับจีบผ้า

สาระการเรียนรู้
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการจับจีบผ้าลายพื้นฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจับจีบผ้าลายพื้นฐาน

ชื่อสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
เวลาในการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู้
1. บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติ

การประเมินผล
- สังเกตการร่วมกิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ

เวลาในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
1. หลักการออกแบบการจีบผ้า
2. การจีบผ้าที่โต๊ะอาหาร โต๊ะประชุม โต๊ะ
นิทรรศการ

กระบวนการเรียนรู้
1. บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติ

การประเมินผล
- สังเกตการร่วมกิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดตกแต่งสถานที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ
ในการจัดตกแต่งสถานที่

สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ
ในการจัดตกแต่งสถานที่
2. องค์ประกอบศิลป์
3. ความรู้เรื่องสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ

กระบวนการเรียนรู้
1. บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติ

การประเมินผล
- สังเกตการร่วมกิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ

เวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
1. วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องการจับจีบผ้า
2. แนวทางในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการ
จับจีบผ้า
3. หลักการจับจีบผ้าในงานต่างๆ

กระบวนการเรียนรู้
1. บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติ

การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลงานของแต่ละคน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้อบรมเข้าใจหลักการจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ

เวลาในการฝึกอบรม 2 ชั่วโมง

4
สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้
ที่
หน่วยการเรียนรู้
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
ในการจับจีบผ้า
2 หลักการจับจีบผ้าลายพื้นฐาน
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ
ในการจัดตกแต่งสถานที่
4 หลักการจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ
รวม

ทฤษฎี
1

ปฏิบัติ
-

รวม
1

1
1

5
1

6
2

1
4

11
17

12
21

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

: ผ่านการอบรม

วัสดุ-อุปกรณ์
1. ผ้า
2. ลวด
3. ด้าย
4. เข็ม
5. เข็มหมุด
6. กรรไกร
จานวนผู้เรียนที่รับ
รุ่นละ 20 คน
งบประมาณ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร
2.ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
3.ค่าสาธารณูปโภค

300 บาท x 21 ชม.
5 บาท x 21 ชม. x 20 คน
5 บาท x 21 ชม. x 20 คน

ค่าใช้จ่ายรายหัว (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่าย/คน

525

=

บาท

=
=
=
รวม

6,300 บาท
2,100 บาท
2,100 บาท
10,500 บาท

5
ศักยภาพในการเรียนการสอน
แหล่งศึกษาค้นคว้า
1.ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2.Internet
3.หน่วยงานราชการ
- สถานที่
ชุมชนที่จัดฝึกอบรม
- ศักยภาพผู้สอน
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ ปริญญาตรี
เอก คหกรรมศาสตร์
สาขา ศิลปะประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผลงาน/ประสบการณ์
- พนักงานราชการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
- หัวหน้างานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
- วิทยากรการจับจีบผ้า
- วิทยากรการจัดดอกไม้
ประสบการณ์ 10 ปี

นางสาวกุณฑล งาเจือ

ปริญญาเอก
อาจารย์สอน
การประเมินการศึกษา
-วิชาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 35 ปี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -การจัดตกแต่ง 30 ปี
-การจับจีบผ้า 30 ปี

นางสุวคนธ์ จันทนาตาล

ศษ.บ.บริหารการศึกษา
- อดีตครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
-สอนวิชาการงานอาชีพฯ (คหกรรม) 33 ปี
เช่น งานประดิษฐ์ งานถักโครเชต์
งานถักนิตติ้ง งานจัดตกแต่งดอกไม้
ประถมศึกษา 6
-การจับและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
ประสบการณ์ 25 ปี

นายสมทรัพย์ สุทธิวารี

หมาย
เหตุ

