
 2.  นําแบบก้นกระเป๋ามาตัดผ้าสีพื้น,  ผ้าซับใน,  ใยโพลีเอสเตอร์อย่างละ 1  ชิ้น  เผื่อเย็บ  1.5  ซม. 
 3.  นําแบบปากกระเป๋า 
 -  ตัดผ้าสีพื้นและผ้าซับในอย่างละ  2  ชิ้น  เผื่อเย็บ  1.5  ซม. 
 4.  ตัดผ้าหูกระเป๋ากว้าง  6  ซม.  ยาว  48  ซม.  อย่างละ  2  ชิ้น 
3.  ขั้นการเย็บประกอบกระเป๋า 
 1.  นําผ้าชิ้นกระเป๋าชิ้นที่   1,  2  และ  3  มาเย็บต่อกัน  รีดแบะตะเข็บ  นําใยโพลีเอสเตอร์  และ
ผ้าดิบมาวางซ้อนกันเย็บคิวล์ค  แล้วนํากระเป๋ามาวางกดรอยตามแบบทั้ง  2  ชิ้น  นํากระเป๋าทั้ง  2  ชิ้น  มา
เย็บต่อกันรีดแบะตะเข็บ 
 2.  นําก้นกระเป๋ามาเย็บประกอบเข้ากับตัวกระเป๋า 
 3.  นําแผ่นผ้าซับในมาเย็บประกบเข้ากับตัวกระเป๋า 
 4.  นําแผ่นปากกระเป๋ามาเย็บซิปติด  และนํามาเย็บติดกับตัวกระเป๋าพร้อมกับเย็บหูติดกระเป๋า 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่  15  เร่ืองท่ีสอน  กระเป๋าถือ  โดยอาจารย์ภัทรนันท์  พรรณสมบัติ 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

 1.  มีความรู้  ความเข้าใจในการออกแบบกระเป๋าถือ 

 2.  เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บกระเป๋าถือ 

 3. สร้างแบบกระเป๋าถือได้ 
 4.  เย็บประกอบชิ้นส่วนกระเป๋าถือได้ 
2.  รายการสอน 

 1.  สร้างแบบตัดกระเป๋าถือ 

 2.  วางแบบตัดลงบนผ้า 
 3.  เย็บประกอบชิ้นส่วนกระเป๋าถือ 

3.  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 1.  กระดาษสร้างแบบ   2.  ผ้าพื้นหรือผ้าลาย 



 3.  ใยโพลีเอสเตอร์   4.  ผ้าเทโร 
 5.  กรรไกรตัดกระดาษ   6.  กรรไกรตัดผ้า 
 7.  ด้ายเย็บผ้า    8.  เข็มหมุด,  เข็มสอย 
 9.  เข็มจักร    10.  ชอล์คขีดผ้า 
 11.  ดินสอ    12.  ยางลบ 

 13.  ไม้บรรทัด    14.  กรรไกรตัดด้าย 

 15.  ที่เลาะผ้า    16.  ลูกกลิ้ง 
 17.  กระดาษกดรอย   18.  ซิปติดขนาด  11  นิ้ว 
4.  ล าดับขั้นการสอนหรือล าดับขั้นการท างาน 
1.  ขั้นตอนการสร้างแบบ 
 1.  สร้างแบบผนังกระเป๋ากว้าง  16  ซม.  สูง  15  ซม. 
 ก – ข  =  16  ซม. 
 ก – ค  =  แบ่งครึ่ง  ก  ถึง  ข 
 ค – ง  =  15  ซม.  ขีดเส้นโค้งดังรูปให้ได้ความยาวเท่ากับ  37  ซม. 
 2.  สร้างแบบตัวกระเป๋า 
 ก – ข,  ค – ง  =  53  ซม. 
 ก – ค,  ข – ง  =  25  ซม.  ขีดเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
 3.  สร้างแบบหูกระเป๋า 
 ก – ข,  ค – ง  =  40  ซม. 
 ก – ค,  ข – ง  =  6  ซม.  ขีดเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
2.  วางแบบตัดลงบนผ้า 
 1.  นําแบบผนังกระเป๋ามาตัดผ้าลาย ,  ใยโพลีเอสเตอร์ ,  ผ้าโทเรอย่างละ  2  ชิ้น  เผื่อเย็บโดยรอบ  
1.5  ซม.   
 2.  นําแบบตัวกระเป๋ามาตัดผ้าลาย ,  ใยโพลีเอสเตอร์ ,  ผ้าโทเรอย่างละ  1  ชิ้น  เผื่อเย็บ โดยรอบ  
1.5  ซม. 
 3.  นําแบบหูกระเป๋ามาตัดผ้าลาย,  ใยโพลีเอสเตอร์อย่างละ  2  ชิ้น  ตัดเท่าแบบ 
3.  วิธีเย็บ 
 1.  นําผ้าตัวกระเป๋า ,  ใยโพลีเอสเตอร์  และผ้าโทเร  มาซ้อนกันและเย็บตีตาราง  แล้วนําแบบ
กระเป๋ามาวางกดรอยตามแบบกระเป๋า 
 2.  นําผ้าผนังกระเป๋ามาเย็บตีตารางเหมือนกับตัวกระเป๋าแล้วกดรอยตามแบบ 
 3.  นําผ้าหูกระเป๋าพร้อมใยโพลีเอสเตอร์มาเย็บปิดท้าย  1  ด้าน  แล้วเย็บเหลือตะเข็บ  1  ซม.  และ
กลับออกมาเป็นหูกระเป๋า 
 4.  นําผ้าตัวกระเป๋าที่เย็บที่ตารางแล้วมาเย็บซิปติด 
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 5.  นําผนังกระเป๋ามาเย็บติดกับตัวกระเป๋าทั้ง  2  ด้าน  พร้อมแทรกผ้ากุ้นเชือกอยู่ตรงกลาง 
 6.  กุ้นเก็บตะเข็บด้านในกระเป๋าให้เรียบร้อย 
 7.  ติดหูกระเป๋าทั้ง  2  ข้าง 

 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่  16  เร่ืองท่ีสอน  กระเป่าใส่เครื่องเขียน  โดยอาจารย์ภัทรนันท์  พรรณสมบัติ 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

 1.  มีความรู้  ความเข้าใจในการออกแบบกระเป๋าใส่เคร่ืองเขียน 

 2.  เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บกระเป๋าใส่เคร่ืองเขียน  

 3.  สร้างแบบกระเป๋าใส่เคร่ืองเขียน 

 4.  เย็บประกอบชิ้นส่วนกระเป๋าใส่เคร่ืองเขียนได้ 
2.  รายการสอน 

 1.  สร้างแบบตัดกระเป๋าใส่เคร่ืองเขียน 
 2.  วางแบบตัดลงบนผ้า 
 3.  เย็บประกอบชิ้นส่วนกระเป๋าใส่เคร่ืองเขียน 
3.  วัสดุ  อุปกรณ์ 
 1.  กระดาษสร้างแบบ   2.  ผ้าลาย,  ผ้าพื้น 
 3.  ใยโพลีเอสเตอร์   4.  ผ้าดิบ 
 5.   กรรไกรตัดกระดาษ   6.  กรรไกรตัดผ้า 
 7.  ด้ายเย็บผ้า    8.  เข็มหมุด,  เข็มสอย 
 9.  ดินสอ    10.  ยางลบ 
 11.  ไม้บรรทัด    12.  กรรไกรตัดด้าย 
 13.  ที่เลาะผ้า    14.  ลูกกลิ้ง 
 15.  กระดาษกดรอย   16.  ซิปตัดยาว  10  นิ้ว 
4.  ล าดับขั้นการสอนหรือล าดับขั้นการท างาน 
1.  ขั้นตอนการสร้างแบบ 
 1.  สร้างแบบตัวกระเป๋ากว้าง  23  ซม.  ยาว  20  ซม. 
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