สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาเลือก

วิชา ประเพณีบุญบั้งไฟ รหัสวิชา สค13029
จานวน 1 หน่วยกิต ระดับประถมศึกษา
ขอบข่าย/เนื้อหาวิชา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสาคัญของประเพณีบุญบั้งไฟ
เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟ
เรื่องที่ 3 ความเชื่อในประเพณีบุญบั้งไฟ
เรื่องที่ 4 ประเภทของบั้งไฟ
เรื่องที่ 5 การปฏิบัติตนตามประเพณีบุญบั้งไฟ
เรื่องที่ 6 การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
การจัดการเรียนรู้
1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. การสัมภาษณ์ภูมิปัญญา ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3. การพบกลุ่ม
4. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การเขียนรายงานและนาเสนอผลการศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟ
6. การฝึกปฏิบัติตนตามประเพณีบุญบั้งไฟ
7. การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
8. การทาใบงานที่ 1 - 6
9. การศึกษาใบความรู้ที่ 1 – 6

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความก้าวหน้า
1.1 สัมภาษณ์
1.2 สังเกต
2. ประเมินผลรวม
2.1 ทาแบบทดสอบ
2.2 ตอบแบบสอบถาม
2.3 สะท้อนผล
3. การประเมินผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่
ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้คะแนนร้อยละ 75 - 79
ได้คะแนนร้อยละ 70 - 74
ได้คะแนนร้อยละ 65 - 69
ได้คะแนนร้อยละ 60 - 64
ได้คะแนนร้อยละ 55 - 59
ได้คะแนนร้อยละ 50 - 54
ได้คะแนนร้อยละ 0 - 49

ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด

รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา สค 13029 ประเพณีบุญบั้งไฟ จานวน 1 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่า และสืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น และ
ประเทศไทย
ที่

หัวเรื่อง

1

ความหมายและ
ความสาคัญของ
ประเพณีบุญบั้งไฟ

2

ประวัติความเป็นมา
ของประเพณีบุญบั้งไฟ

3

ความเชื่อในประเพณี
บุญบั้งไฟ

ตัวชี้วัด

เนื้อหา

1. บอกความหมายของประเพณี
บุญบั้งไฟได้
2. อธิบายความสาคัญของ
ประเพณีบุญบั้งไฟได้
3. ตระหนักถึงความสาคัญของ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
1. บอกประวัติความเป็นมาของ
ประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตและ
ปัจจุบันได้

1. ความหมายของประเพณีบุญบั้งไฟ
2. ความสาคัญของประเพณีบุญบั้งไฟ
2.1 ด้านวัฒนธรรม
2.2 ด้านเศรษฐกิจ

1.บอกความเชื่อที่มีอยู่ใน
ประเพณีบุญบั้งไฟได้
2.รับรู้และเห็นคุณค่าของความ
เชื่อที่มีอยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟ

1. ประวัติความเป็นมาของประเพณี
บุญบั้งไฟในอดีต
2. ประวัติความเป็นมาของประเพณี
บุญบั้งไฟในปัจจุบัน
1.ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
2.ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3.ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการ
สร้างความสามัคคีในชุมชน

จานวน
(ชั่วโมง)
5

5

10

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

4

ประเภทของบั้งไฟ

1. บอกความแตกต่างของบั้งไฟ
แต่ละประเภทได้

5

การปฏิบัติตน
1. ปฏิบัติตนตามประเพณีบุญบั้ง
ตามประเพณีบุญบั้งไฟ ไฟได้

6

การอนุรักษ์และสืบสาน 1. อนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟได้
ประเพณี บุญบั้งไฟ 2. สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟได้

เนื้อหา
1. ประเภทแห่เพื่อความสวยงาม
2. ประเภทจุดเพื่อบูชาพญาแถน
2.1 บั้งไฟแบบไม่มีหาง
2.1.1 บั้งไฟพุ
2.1.2 บั้งไฟพะเนียง
2.1.3 บั้งไฟตะไล
2.1.4 บั้งไฟม้า
2.2 บั้งไฟแบบมีหาง
2.2.1 บั้งไฟน้อย
2.2.2 บั้งไฟร้อย
2.2.3 บั้งไฟหมื่น
2.2.4 บั้งไฟแสน
2.2.5 บั้งไฟล้าน
1. การปฏิบัติตนก่อนถึงวันประเพณี
บุญบั้งไฟ
2. การปฏิบัติตนในวันประเพณี
บุญบั้งไฟ
3. การปฏิบัติตนภายหลังสิ้นสุด
ประเพณีบุญบั้งไฟ
1. การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ
2. การสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

จานวน
(ชั่วโมง)
10

5

5

วิชา มาลัยข้าวตอก รหัสวิชา อช03059
จานวน 3 หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอบขาย/เนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสาคัญของมาลัยข้าวตอก
เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของมาลัยข้าวตอก
เรื่องที่ 3 ประเภทของมาลัยข้าวตอก
เรื่องที่ 4 วัสดุอุปกรณ์ในการทามาลัยข้าวตอก
เรื่องที่ 5 กระบวนการทามาลัยข้าวตอก
เรื่องที่ 6 การตลาดมาลัยข้าวตอก
เรื่องที่ 7 โครงการการทามาลัยข้าวตอก
การจัดการเรียนรู้
1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. การสัมภาษณ์ภูมิปัญญา
3. การพบกลุ่ม
4. การอภิปราย
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. การบรรยาย
7. การสาธิต
8. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชานาญ
9. การเขียนและนาเสนอโครงการ
10. ทาใบงานที่ 1-7
11. การศึกษาใบความรู้ที่ 1-7
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความก้าวหน้า
1.1 การสัมภาษณ์
1.2 การสังเกต
2. ประเมินผลรวม
2.1 การตรวจชิ้นงานมาลัยข้าวตอก
2.2 ตรวจโครงการทามาลัยข้าวตอก
2.3 ทาแบบทดสอบ
2.4 ตอบแบบสอบถาม
2.5 สะท้อนผล

การประเมินผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่
ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100
ให้ระดับ 4
ได้คะแนนร้อยละ 75 – 79
ให้ระดับ 3.5
ได้คะแนนร้อยละ 70 -74
ให้ระดับ 3
ได้คะแนนร้อยละ 65 – 69
ให้ระดับ 2.5
ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64
ให้ระดับ 2
ได้คะแนนร้อยละ 55 – 59
ให้ระดับ 1.5
ได้คะแนนร้อยละ 50 – 54
ให้ระดับ 4
ได้คะแบนร้อยละ 0- 49
ให้ระดับ 4

หมายถึง ดีเยี่ยม
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง ค่อนข้างดี
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด

รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา มาลัยข้าวตอก รหัสวิชา อช03059
จานวน 3 หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและ โครงการธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีอยู่มีกิน
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและ โครงการธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพ
เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็ง
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและ โครงการธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพเข้า
สู่ตลาดการแข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

1

ความหมายและ
ความสาคัญของมาลัย
ข้าวตอก

1. บอกความหมายของมาลัย
และมาลัยข้าวตอกได้
2. อธิบายความสาคัญของมาลัย
ข้าวตอกได้
3. ตระหนักถึงความสาคัญของ
มาลัยข้าวตอก

2

ประวัติความเป็นมา
ของมาลัยข้าวตอก

3

ประเภทของมาลัย
ข้าวตอก

1. บอกความแตกต่างของมาลัย
ข้าวตอกแต่ละประเภทได้

4

วัสดุอุปกรณ์ในการทา
มาลัยข้าวตอก

1. เลือกใช้ วัสดุและอุปกรณ์
ในการทามาลัยข้าวตอกได้

เนื้อหา

1. ความหมายของมาลัยข้าวตอก
1.1 ความหมายของมาลัย
1.2 ความหมายของข้าวตอก
1.3 ความหมายของมาลัยข้าวตอก
2. ความสาคัญของมาลัยข้าวตอก
2.1 ด้านวัฒนธรรม
2.2 ด้านเศรษฐกิจ
1. บอกประวัติความเป็นมาของ 1. ประวัติความเป็นมาของมาลัย
มาลัยข้าวตอกในอดีตและปัจจุบัน ข้าวตอกในอดีต
ได้
2. มาลัยข้าวตอกในปัจจุบัน
1. ประเภทของมาลัยข้าวตอก
1.1. มาลัยสายฝน
1.2. มาลัยข้อ
1.3 มาลัยจิ๋ว
1. วัสดุและอุปกรณ์
1.1 วัสดุ
1.2 อุปการณ์เครื่องมือเครื่องใช้

จานวน
(ชั่วโมง)
10

10

5

5

ที่

หัวเรื่อง

5

กระบวนการทามาลัย
ข้าวตอก

6

การตลาดมาลัย
ข้าวตอก

7

โครงการการทามาลัย
ข้าวตอก

ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติการทามาลัยข้าวตอก
ได้ทุกขั้นตอน
2. ทามาลัยข้าวตอกได้อย่างมี
คุณภาพ

เนื้อหา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เตรียมอุปกรณ์
1.2 คัดเลือกเมล็ดข้าว
1.3 ขั้นตอนการคั่วเมล็ดข้าว
1.4 การออกแบบลวดลาย
2. ขั้นทามาลัยข้าวตอก
2.1 เทคนิคการร้อยข้าวตอก
2.2 การประกอบมาลัยข้าวตอก
2.3 การตกแต่งมาลัยข้าวตอก
3. ขั้นการเก็บรักษา
1. จัดการประชาสัมพันธ์และ
1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์มาลัย
วางแผนการตลาดมาลัยข้าวตอก ข้าวตอก
ได้
2. การบรรจุภัณฑ์มาลัยข้าวตอก
2. ออกแบบการบรรจุภัณฑ์มาลัย 3. แผนการตลาดมาลัยข้าวตอก
ข้าวตอกได้
3. จัดการการตลาดเพื่อนา
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
1. เขียนโครงการการทามาลัย
1. โครงการเข้าสู่อาชีพมาลัยข้าวตอก
ข้าวตอกได้
2. โครงการพัฒนาอาชีพมาลัยข้าวตอก
3. โครงการขยายอาชีพมาลัยข้าวตอก

จานวน
(ชั่วโมง)
50

10

30

คำอธิบำยรำยวิชำปลำส้มยโสธร 3 รหัสวิชำ อช33120
จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ขอบข่ำย/เนื้อหำวิชำ
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสาคัญของปลาส้มยโสธร
เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของปลาส้มยโสธร
เรื่องที่ 3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทาปลาส้มยโสธร
เรื่องที่ 4 กระบวนการทาปลาส้มยโสธร
เรื่องที่ 5 การตลาดปลาส้มยโสธร
เรื่องที่ 6 โครงการการทาปลาส้มยโสธร
กำรจัดกำรเรียนรู้
1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. สัมภาษณ์ภูมิปัญญา
3. การพบกลุ่ม
4. การอภิปราย
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. การบรรยาย
7. การสาธิตและฝึกปฏิบัติตาม ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
8. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชานาญที่บ้าน
9. เขียนและนาเสนอโครงการ
10. ทาใบงานที่ 1-6
11. ศึกษาใบความรู้ที่ 1-6

กำรวัดและประเมินผล
1. ประเมินความก้าวหน้า
1.1 สัมภาษณ์
1.2 สังเกต
2. ประเมินผลรวม
2.1 ตรวจผลิตภัณฑ์ปลาส้มยโสธร
2.2 ตรวจโครงการการทาปลาส้มยโสธร
2.3 ทาแบบทดสอบ
2.4 ตอบแบบสอบถาม
2.5 สะท้อนผล
3. การประเมินผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ

80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ อช33120 ปลำส้มยโสธร 3 จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ตลาด
การแข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง
ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

1 ความหมายและ
ความสาคัญของ
ปลาส้มยโสธร

เนื้อหำ

จำนวน
(ชั่วโมง)
10

1. บอกความหมายของปลาส้ม
ยโสธรได้
2. บอกความสาคัญของปลาส้ม
ยโสธรได้
3.ตระหนักและเห็นคุณค่าของปลา
ส้มยโสธร
2 ประวัติความเป็นมา 1. บอกประวัติความเป็นมาของปลา
ของปลาส้มยโสธร ส้มยโสธรได้

1. ความหมายของปลาส้มยโสธร

1. ประวัติความเป็นมาของปลาส้ม
ยโสธร
1.1 อดีต
1.2 ปัจจุบัน

10

3 วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในการทา
ปลาส้มยโสธร

1. วัตถุดิบ
2. อุปกรณ์ในการทาปลาส้มยโสธร

10

1. เลือกใช้ วัตถุดิบและอุปกรณ์
ในการทาปลาส้มยโสธรได้

2. ความสาคัญของปลาส้มยโสธร
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.2 ด้านวัฒนธรรม

ที่

หัวเรื่อง

ตัวชี้วัด

เนื้อหำ

4 กระบวนการทา
ปลาส้มยโสธร

1. ปฏิบัติการทาปลาส้มยโสธรได้ทุก 1. ขั้นเตรียมการ
ขั้นตอน
1.1 เตรียมอุปกรณ์
2. ทาปลาส้มยโสธรได้อย่างมี
1.2 เตรียมวัตถุดิบ
คุณภาพ
2. ขั้นทาปลาส้มยโสธร
2.1 เทคนิคการทาปลาส้มยโสธร
2.2 การหมักปลาส้มยโสธร
3. ขั้นการเก็บรักษาปลาส้มยโสธร

5 การตลาดปลาส้ม
ยโสธร

1. จัดการประชาสัมพันธ์และ
วางแผนการตลาดปลาส้มยโสธรได้
2. ออกแบบการบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม
ยโสธรได้
3. จัดการการตลาดเพื่อนาผลิตภัณฑ์
ปลาส้มยโสธรเข้าสู่ตลาดได้

1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ปลาส้ม
ยโสธร
2. การบรรจุภัณฑ์ปลาส้มยโสธร

1. เขียนโครงการการทาปลาส้ม
ยโสธรได้

1. โครงการขยายอาชีพปลาส้มยโสธร

6 โครงการการทา
ปลาส้มยโสธร

จำนวน
(ชั่วโมง)
30

10

3. แผนการตลาดปลาส้มยโสธร

10

1

คำอธิบำยรำยวิชำ อช 03062 กำรทอผ้ำลำยขิดค้อวัง จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุ รกิ จเข้าสู่ ตลาดการแข่งขันตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีอยูม่ ีกิน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุ รกิ จเพื่อพัฒนาอาชี พเข้าสู่ ตลาด
แข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ ความเข้มแข็ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุ รกิจเพื่อขยายอาชี พเข้าสู่ ตลาดการ
แข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ ความมัน่ คง

ศึกษำและฝึ กทักษะ
ความหมาย ประวัติ ความสาคัญของผ้าลายขิดค้อวัง ประเภทลายผ้า วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการทอ
ผ้าลายขิด การแปรรู ปผ้าลายขิด และการทาโครงการผ้าทอลายขิด
เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและสามารถทอผ้า ลายขิ ด ค้อ วัง เขี ย นโครงการ ตลอดจน
ภาคภูมิใจและต้องการอนุรักษ์ผา้ ทอลายขิดค้อวัง

กำรจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้
ศึก ษาค้นคว้าด้วยตนเอง สัม ภาษณ์ ภูมิ ปัญ ญา บรรยาย สาธิ ตและฝึ กปฏิ บ ตั ิ ณ ฝึ กปฏิ บ ัติด้วย
ตนเองในแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนให้เกิดความชานาญ ตลอดจนเขียนโครงการนาเสนอผ้าทอลายขิดค้อวังและ ฝึ ก
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้แห่งเรี ยนรู ้ชุมชน

กำรวัดและประเมินผล
ประเมิ น ความก้าวหน้าด้วยวิธี ก ารสัม ภาษณ์ การสั งเกตและการประเมิ นผลรวมด้วยการตรวจ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอลายขิดค้อวัง ตรวจโครงการ ทาแบบทดสอบ แบบสอบถามและสะท้อนผล

2

รำยละเอียดคำอธิบำยรำยวิชำ อช 03062 กำรทอผ้ำลำยขิดค้อวัง จำนวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ระดับ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุ รกิ จเข้าสู่ ตลาดการแข่งขันตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีอยูม่ ีกิน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุ รกิ จเพื่อพัฒนาอาชี พเข้าสู่ ตลาด
การตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ ความเข้มแข็ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนงานและโครงการธุ รกิจเพื่อขยายอาชี พเข้าสู่ ตลาดการ
แข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ ความมัน่ คง
จำนวน
ที่
หัวเรื่ อง
ตัวชี้วดั
เนื้อหำ
(ชั่วโมง)
1. ความหมายของผ้า 1. บอกความหมายของผ้าทอ
1. ความหมายผ้าทอ
5
ทอลายขิดค้อวัง
และทอลายขิดค้อวังได้
2. ความหมายของผ้าทอลายขิด
2. ประวัติของผ้าทอ
1. อธิบายประวัติผา้ ทอลายขิด
1. ประวัติผา้ ทอลายขิดค้อวัง
5
ลายขิดค้อวัง
ค้อวังในอดีตและปัจจุบนั ได้
1.1 อดีต
1.2 ปัจจุบนั
3. ความสาคัญของ
1. อธิบายความสาคัญของผ้าทอ 1. ความสาคัญของผ้าทอลายขิด
5
ผ้าทอลายขิดค้อวัง ลายขิดค้อวังด้านวัฒนธรรม
ค้อวัง
และเศรษฐกิจได้
1.1 วัฒนธรรม
2. ตระหนักถึงความสาคัญของ
1.2 เศรษฐกิจ
ผ้าทอลายขิดค้อวังได้
4. ประเภทของลายผ้า 1. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ 1. ลายขัด
10
ลายผ้าแต่ละลายได้
2. ลายขัดดอก
3. ลายขิด
3.1 ลายขิดดอกแก้ว
3.2 ลายขิดดอกจอก
3.3 ลายขิดงูเหลือม

3
ที่

หัวเรื่ อง

5. วัสดุและอุปกรณ์

ตัวชี้วดั
1. เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการ
ทอผ้าลายขิดค้อวังได้

เนื้อหำ

1. วัสดุ
1.1 เครื อหูก
1.2 ด้าย
2. อุปกรณ์
2.1 กี่
2.2 ฟื ม
2.3 ไม้เก็บขิด
2.4 ไม้ชอ้ นขิด
2.5 กระสวย
2.6 ไม้ค้ าขิด
6. กระบวนการทอ
1. ปฏิบตั ิการทอผ้าลายขิดค้อวัง 1. การเตรี ยม
ผ้าลายขิดค้อวัง
ได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
2. การทอ
2. ทอผ้าลายขิดค้อวังได้อย่างมี 3. การเก็บรักษา
คุณภาพ
7. การแปรรู ปผ้าลายขิด 1. ออกแบบการแปรรู ปผ้าทอ
1. การทาในรู ปหมอน
ค้อวัง
ลายขิดค้อวังในรู ปแบบต่างๆ ได้ 2. การทอเป็ นผ้าสไบ
3. การทอเป็ นผ้าถุง
8. โครงการทอผ้าลาย 1. เขียนโครงการผ้าทอลายขิด 1. โครงการเข้าสู่ อาชีพผ้าทอ
ขิดค้อวัง
ค้อวังได้
ลายขิดค้อวัง
2. โครงการพัฒนาอาชีพผ้าทอ
ลายขิดค้อวัง
3. โครงการขยายอาชีพผ้าทอ
ลายขิดค้อวัง

จำนวน
(ชั่วโมง)
5

50

10

30

