
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชา ศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจ 
ง.21201  วิชา ศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จำนวน  0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษารูปแบบศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจ การให้บริการ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ประวัติ 
ความสำคัญและประโยชน์ของการผูกผ้า รูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผูกผ้า อธิบายหลักการและ
วิธีการผูกผ้าแบบต่างๆ กระบวนการจัดการและขั้นตอนในการผูกผ้า การคิดราคาต้นทุน กำไร การกำหนด
ราคา การแสวงหาโอกาสและพัฒนารูปแบบการผูกผ้า การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า และทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
 วิเคราะห์ความต้องการของตลาดธุรกิจการผูกผ้าในพิธีการต่างๆในท้องถิ่น ชุมชน สำรวจตลาดวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผูกผ้า  วางแผนธุรกิจการผูกผ้าตามความต้องการของตลาด ออกแบบรูปแบบ
การผูกผ้า เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในธุรกิจการผูกผ้า แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการผูกผ้า คิด
ต้นทุน กำไร กำหนดราคา ทำบัญชี 

ประกอบธุรกิจการผูกผ้าเชิงธุรกิจอย่างอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มุ่งมั่น รับผิดชอบและกตัญญู
และน้อมนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจการศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจ 
ผลการเรียนรู้ 
 ด้านคุณธรรม 

1. ตระหนักเห็นคุณค่าความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่เรียนรู้ ประหยัดและมีความ
รับผิดชอบ 
ด้านความรู้และทักษะที่ต้องใช้งาน 

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และประวัติของการผูกผ้าได้อย่างเหมาะสม 
3. เลือกวัสดุและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
4. อธิบายปัจจัยการผลิต การบริการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
5. เลือกรูปแบบศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 
6. ปฏิบัติการผูกผ้าตามแบบต่างๆ ตามกระบวนการธุรกิจอย่างถูกต้อง 
7. คำนวณต้นทุน กำหนดราคาบริการและทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ 
8. อธิบาย เกี่ยวกับศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายความหมาย ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง 

ด้านทักษะทางปัญญา 
10. มีความรู้ ความเขาใจ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง 
11. ออกแบบรูปแบบลายผูกผ้า ให้มีความสวยงาม แปลกใหม่ และน่าสนใจ 
12. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 
13. วางแผนพัฒนาการทำธุรกิจศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือความพึงพอใจในการ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านความรับผิดชอบ 

14. ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ 



15. บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
16. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือนรวมงานและลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนาสินค้าอย่าง

สมเหตุสมผล 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการนำไปใช้ 

17. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และลวดลายในการผูกผ้าให้เหมาะสมกับพิธีการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา  ศิลปะการผูกผ้าเชิงธุรกิจ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

สาระ/มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด ของ
หลักสูตรนัก
ธุรกิจน้อย 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1. 
 
 
 
 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับศิลปะ
การผูกผ้า 

1. ความหมาย 
2. ความสำคัญ 
3. ประโยชน์ 
4. ประวัติ 
5. ประเภทผ้า 
6. วัสดุ 

อุปกรณ์ 
7. คุณลักษณะ

ของนักธุรกิจ 

1,2,3,4
,8 

สาระที่ 1 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่1,2,3,4 

 การผูกผ้าคือ การ
สร้างสรรค์รูปแบบการ
ผูก มัด จับจีบดอกให้
เป็นรูปแบบต่างๆ การ
ผูกผ้ามีบทบาทสำคัญใน
งานพิธีการต่างๆเพ่ือ
เสริมคุณค่าทางด้าน
ความสวยงาม ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะ เพื่อพัฒนาไปสู่
อาชีพที่ยั่งยืน 

3 10 

2. 
 
 

รูปแบบของศิลปะ
การผูกผ้า 

1. แบบดอก 
2. แบบเฟ่ือง 
3. แบบระย้า 
4. แบบจับจีบ 

5 สาระที่ 2 
มาตรฐานที่ 2.2 
ตัวชี้วัดที่1,2,3, 

รูปแบบของการผูกผ้า มี 
4 แบบ คือดอกเป็น
ส่วนสำคัญเพ่ือให้เป็น
จุดเด่น เฟ่ือง เป็น
องค์ประกอบในการผูก
ผ้า ระย้า คือการผูกผ้า
ทีเ่ป็นพวงพุ่ม การจับ
จีบ เป็นการทับซ้อน
ของผ้าที่มีขนาดความ
กว้าง ความลึกของจีบ
เท่ากันในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 

3 20 

 

 

 

 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

สาระ/
มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด ของ
หลักสูตรนัก
ธุรกิจน้อย 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

3. 
 
 
 
 

การผูกผ้า 1. กระบวนการผูก
ผ้าโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

2. วัสดุอุปกรณ์ 
3. การเลือกผ้าและ

รูปแบบการผูกผ้า 
4. การผูกผ้า

รูปแบบต่างๆ 
5. การออกแบบ

การผูกผ้ารูปแบบใหม่ 
6. หลักการจัดการ

และการดูแลรักษา 
7. การกำหนด

ราคาค่าบริการ 
8. การบันทึกการ

ปฏิบัติงาน บัญชี
รายรับ รายจ่าย 

3,6,11, 
13,14,
15,16,
17 

สาระที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2.2 
ตัวชี้วัดที่1,2,3 
มาตรฐานที่ 
2.3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

 บริการการผูกผ้าได้
ตรงตามความต้อง 
การของผู้รับบริการมี
คุณภาพ การทำงาน
เป็นทีม และการ
พัฒนางานให้เป็นที่
ต้องการของผู้รับ 
บริการ และการมี
บุคคลากรที่ขยัน 
ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น 
กตัญญู ทำให้การ
บริการมีคุณภาพ
น่าเชื่อถือเป็นที่ต้อง 
การของผู้รับบริการ 
ประสบความสำเร็จ 
โดยนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนารูปแบบการผูก
ผ้าและการให้บริการ 

12 60 

4. 
 
 

การตลาด 1. ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2. การจัดประสบ 
การณ์การผูกผ้า 

3. ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1,6,7,9
, 
14,,15, 
16, 
 

สาระที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2.1 
ตัวชี้วัดที่1,2 
สาระที่ 4 
มาตรฐานที่ 
4.1 
ตัวชี้วัดที่1 

การบริการลูกค้าท่ีดี
และประทับใจ กล
ยุทธการผูกผ้าที่มี
ประสิทธิภาพ การ
รักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้รับบริการ การ
รับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการเพื่อ 

2 10 

 

 

 

 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

สาระ/
มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด ของ
หลักสูตรนัก
ธุรกิจน้อย 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 
 
 
 
 

     พัฒนางาน การกำหนด
ราคาบริการ การจัดทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
สร้างเจตคติท่ีดีและ
ความไว้วางใจต่อธุรกิจ
และนำการบริการไปต่อ
ยอดในเรื่องทรัพย์ สิน
ทางปัญญา 

  

รวม 20 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี1 

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสำคัญ 
K 

กระบวนการ/
คำกริยา  

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 A 

สมรรถะสำคัญผู้เรียน  
C 

1.ตระหนักเห็นคุณค่า
ความซื่อสัตย์ ขยัน 
อดทน มุ่งมั่น กตัญญู 
ใฝ่เรียนรู้ ประหยัดและ
มีความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์ 
ขยัน อดทน 
มุ่งม่ัน กตัญญู 

อธิบาย 
ปฏิบัติ 

ตระหนักเห็น
คุณค่า 

- ความสามารถใน                         
- การใช้ทักษะชีวิต 
 

2.อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ ประโยชน์ 
และประวัติของการผูก
ผ้าได้อย่างถูกต้อง 

ความหมาย 
ความสำคัญ 
ประโยชน์ และ
ประวัติของการ
ผูกผ้า 

อธิบาย อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการคิด 
 

3.เลือกใช้วัสดุและ
เครื่องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

วัสดุและ
เครื่องมือ 
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ ถูกต้องและ
เหมาะสม 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

4.อธิบายปัจจัยการ
ผลิต การบริการโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 

ปัจจัยการผลิต 
การบริการโดย
ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อธิบาย ถูกต้อง - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 

5.เลือกรูปแบบศิลปะ
การผูกผ้าเชิงธุรกิจตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่าง
เหมาะสม 

รูปแบบศิลปะ
การผูกผ้าเชิง
ธุรกิจตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

เลือก เหมาะสม - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

 

6.ปฏิบัติการผูกผ้าตาม
แบบต่างๆ ตาม
กระบวนการธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง 

การผูกผ้าตาม
แบบต่างๆ  

ปฏิบัติ ถูกต้อง - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 



ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสำคัญ 
K 

กระบวนการ/
คำกริยา  

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 A 

สมรรถะสำคัญผู้เรียน  
- C 

7.คำนวณต้นทุน 
กำหนดราคาบริการ
และทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายไดอ้ย่างเป็น
ระบบ 

ต้นทุน 
ราคาบริการ 
บัญชีรายรับ
รายจ่าย 

คำนวณและ 
กำหนดราคา 

อย่างเป็นระบบ - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

8.อธิบายเกี่ยวกับ
ศิลปะการผูกผ้าเชิง
ธุรกิจได้ถูกต้อง 

ศิลปะการผูกผ้า
เชิงธุรกิจ 

อธิบาย ถูกต้อง - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

9. อธิบายความหมาย 
ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้อย่าง
ถูกต้อง 

ความหมายและ 
ประโยชน์ของ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

อธิบาย อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

11.ออกแบบรูปแบบ
ลายผูกผ้า ให้มีความ
สวยงาม แปลกใหม่ 
และน่าสนใจ 

รูปแบบลายผูก
ผ้า 

ออกแบบ น่าสนใจ - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

12.วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับ 
บริการได้อย่างถูกต้อง 

ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

วิเคราะห์ ถูกต้อง - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

13.วางแผนพัฒนาการ
ทำธุรกิจศิลปะการผูก
ผ้าเชิงธุรกิจ เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือความ
พึงพอใจในการให ้
บริการ 

แผนพัฒนาการ
ทำธุรกิจศิลปะ
การผูกผ้าเชิง
ธุรกิจ 

ปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

14.ปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้อย่างเป็น
ระบบ 

การทำงานกลุ่ม ปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

15.บอกวิธีการสร้าง
สัมพันธภาพกับลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม 

สัมพันธภาพกับ
ลูกค้า 

การบอก อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 



  ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสำคัญ 
K 

กระบวนการ/
คำกริยา 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถะสำคัญผู้เรียน 
C 

16.รับฟงัความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจาก
เพ่ือนรวมงานและ
ลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนา
สินค้าอย่าง
สมเหตุสมผล 

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
เพ่ือนรวมงาน
และลูกค้าเพ่ือ
นำมาพัฒนา
สินค้า 

รับฟงั 
 
 
 

 
 

อย่างสมเหตุสมผล 
 

 
 
 

 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

17.การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และลวดลาย
ในการผูกผ้าให้
เหมาะสมกับพิธีการ 

วัสดุ อุปกรณ์ 
และลวดลายใน
การผูกผ้า 

เลือกใช้ เหมาะสม - ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

 


