แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 4
สอนโดย

เรื่องทีส่ อน
กระเป๋ าใส่ เหรี ยญรู ปแมลงเต่าทอง
ครู อนุสรณ์ มงคลวัจน์ และคณะ

1. จุดประสงค์ การสอน
1. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ และปั กตกแต่งกระเป๋ าผ้าได้ถูกต้องเหมาะสม
2. สร้างแบบกระเป๋ าใส่ เหรี ยญรู ปแมลงเต่าทองได้
3. รู ้จกั บูรณาการการตกแต่งลวดลายใส่ เหรี ยญรู ปแมลงเต่าทองด้ว ยไหมปั กและวัสดุอย่าง
อื่นได้อย่างเหมาะสม
4. ตัดเย็บกระเป๋ าใส่ เหรี ยญรู ปแมลงเต่าทองได้
5. จูงใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การใช้ผา้ ชิ้นเล็กสร้างงานให้เกิดมูลค่า เพื่อประหยัดและเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดการใช้กระเป๋ าที่ทาํ จากพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
2. รายการสอน
1. แนะนํารู ปแบบของกระเป๋ า
2. แนะนําวัสดุอุปกรณ์
3. สร้างแบบกระเป๋ ารู ปแมลงเต่าทอง
6. อธิ บายประกอบการสาธิ ต ขั้นตอนออกแบบปั กลาย และปั กตกแต่ง การกุ๊นผ้า
การติดซิ๊ ปชน
7. สรุ ปแนวทางการใช้ประโยชน์ และการนําไปประกอบอาชีพ

4. วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับจักร
2. อุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บ ได้แก่ กรรไกร ที่เลาะผ้า หมอนเข็ม เข็มหมุด เข็มมือ
ชอล์คเขียนผ้า กระดาษกดรอย และลูกกลิ้ง ฯลฯ
3. วัสดุในการปั ก ได้แก่ ไหมปั กเบอร์ 5 , เบอร์ 25 หรื อไหมเมือง สี เหลืองทอง นํ้าตาล
และดํา พร้อมเข็มปัก
4. ดินสอ HB ยางลบ ไม้บรรทัด
5. กระดาษสร้างแบบ
6. ผ้าตัวกระเป๋ า สี แดง , สี ดาํ , สี เหลือง ผ้าวิเลเน่เนื้อแข็ง , ผ้าซี ฟองกาวสี ดาํ อย่างละ 25
เซนติเมตร
7. ด้ายเย็บผ้าสี ดาํ

8. กระดุม 2 รู สี ดาํ 1 โหล
9. ผ้ากุ๊นสี ดาํ 1 แถบ
10. ซิ๊ ปยาว 4 นิ้ว 1 เส้น
11. ลูกปั ดแก้วเม็ดเล็ก สี ดาํ /สี ทอง
12. เตารี ดและแผ่นรองรี ด
4. ลาดับขั้นการทางาน
การสร้ างแบบกระเป๋ าเต่ าทอง
1. สร้างวงกลมรัศมี 5 ซม. แบ่งครึ่ งวงกลมตามแนวตั้งจากส่ วนบนสุ ดวัดลงมา 1 ซม. และวัด
ออกไปทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 3 ซม. เป็ นส่ วนฐานของหัว
5 ซม.

1 ชฒ.
3 ซม.

3 ซม.

2. จากส่ วนฐานของหัววัดสู งขึ้นไป 2.5 ซม. ขีดต่อกันเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ลบมุมบนด้านซ้ายขวา
ให้เป็ นรู ปสระอิ
2.5 ซม.

3. จะได้แบบเป็ นส่ วนตัวและหัวดังนี้

การวางแบบตัดผ้าและการปักลาย
1. นําผ้าตัวนอกอัดให้แข็งด้วยผ้าวิเลเน่
2. วางแบบตัด ทั้งส่ วน หัว และ ตัว เผือ่ เย็บโดยรอบ 1 ซม. กดรอยรอบตัวและส่ วนกลางตัว

3. ออกแบบปั กลายบนปี กแมลงเต่าทองให้สีตดั กับผ้าตัว ใช้ไหมหรื อลูกปั ดแก้วรวมทั้งกระดุม
ปั กตกแต่ง เลือกวิธีปักที่เหมาะสม เช่น ปั กตะเข็บเนา , ด้นถอยหลัง หรื อเดินเส้น
4. เมื่อปักแล้วใช้ผา้ ซีฟองกาวสี ดาํ รี ดปิ ดรอยปัก
การเย็บกระเป๋ า
1. เย็บกลับส่ วนหัว เว้นช่วงฐานไว้
2. ผ่ากลางลําตัว เย็บด้วยผ้ากุ๊นทั้ง 2 ข้าง
3. ติดซิ๊ ป
4. เย็บประกอบหัวติดกับตัว
5. รี ดและตรวจความเรี ยบร้อย
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
1. การสร้างแบบ
2. การปักปราณี ตสวยงาม
3. การเย็บถูกขั้นตอนปราณี ต
4. การออกแบบและตบแต่งอย่างสมดุลย์

5
20
20
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

