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แผนการสอนรายคาบ 
คาบท่ี  1  เร่ืองท่ีสอน  -  การวดัตวักระโปรง         โดยอาจารย ์ มาณี  กสิกรอุดมไพศาล  

-  การสร้างแบบกระโปรงเบ้ืองตน้ 
 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์  การวดัตวัและสร้างแบบไดถู้กตอ้ง  
2. วดัตวักระโปรงไดถู้กตอ้ง 
3. สร้างแบบกระโปรงเบ้ืองตน้ไดถู้กตอ้ง 

2.  รายการสอน 
4. บอกจุดประสงคก์ารสอน 
5. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
6. อธิบายและสาธิตการวดัตวั 
7. อธิบายการสร้างแบบกระโปรงเบ้ืองตน้ 
8. สาธิตการสร้างแบบกระโปรงเบ้ืองตน้ 

3.  วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
1. สายวดั 
2. เชือกผกูเอว 
3. สมุด 
4. กระดาษสร้างแบบ 
5. ดินสอ,ยางลบ 
6. ไมบ้รรทดั 12 น้ิว 24 น้ิว 
7. ไมโ้คง้สะโพก 
8. กรรไกรตดักระดาษ 

4.  ล าดับขั้นการสอนหรือล าดับขั้นการท างาน 
การเตรียมตวัก่อนการวดัตวั 

1.  ควรสวมกระโปรงท่ีพอดีตวั ไม่สวมกระโปรงจีบหรือกระโปรงท่ีมีความหนามาก  
2.  ใชเ้ชือกท่ีมีความกวา้งผกูเอวใหพ้อดีเอวจริง  
3.  ขณะท่ีวดัตวัใหผู้ถู้กวดัตวัยนืตรงในท่าสบายไม่กม้ๆเงยๆ 
4.  ควรถอดรองเทา้ วดัความยาวจากเอว-พื้นทั้ง 3 ดา้น แลว้ลบระยะพื้นถึงชายกระโปรง 
     ออก จะไดส้ัดส่วนท่ีแทจ้ริง 
5.  ผูว้ดัควรอยูด่า้นขา้งของผูถู้กวดัตวั 
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การวดัตัวสร้างแบบตัดกระโปรง 
 

1. รอบเอว 1-2 
วดัส่วนท่ีคอดท่ีสุดใหพ้อดี 

2. รอบสะโพกบน 3-4 
ใหว้ดัตํ่าจากเอวลงมาประมาณ 10 ซม.  ใช้
น้ิวมือสอดได ้2 น้ิวเพื่อใหส้ายเทปหมุนได้ 

3. รอบสะโพกล่าง 5-6 
วดัรอบส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของสะโพกใช ้ น้ิว
มือสอดน้ิวเพื่อใหเ้ทปหมุนได้ 

4. ความยาวจากเอวถึงพื้น 
วดัจากเอวตรงเป็นเส้นด่ิงถึงพื้น 

        -จากเอวดา้นหลงัถึงพื้น 1-7 
        -จากเอวดา้นขา้งถึงพื้น 8-9 
        -จากเอวดา้นหนา้ถึงพื้น 2-10 
5.   กระโปรงยาว 8-11 
     วดัจากเอวดา้นขา้งตรงมาถึงชายกระโปง 
ขนาดตัวสมมุต ิ
1.  เอว เท่ากบั 64 
2.   สะโพกบน เท่ากบั 86 ซม. 
      (สะโพกบน 10ซม.) 
3.  สะโพกล่าง เท่ากบั 92 ซม. 
     (สะโพกล่าง 20 ซม.) 
4.  ความยาวจากเอวถึงพื้นดา้นหลงั เท่ากบั     
     100 ซม.ดา้นขา้ง เท่ากบั 102 ซม. 
      ดา้นหนา้ เท่ากบั 101 ซม. 
5.   ความยาวจากพื้นถึงชายกระโปรง 40 ซม. 
 
 
 
 

วธีิหาความยาวกระโปรง 
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1.  ความยาวดา้นหลงัจากเอวถึงพื้น  100 ซ.ม. 
2.  ความยาวดา้นขา้งจากเอวถึงพื้น  102 ซ.ม. 
3.  ความยาวดา้นหนา้จากเอวถึงพื้น  101 ซ.ม. 
4.  ความยาวจากพื้นถึงชายกระโปรง  40 ซ.ม. 
- ความยาวดา้นหลงั-ชายกระโปรง 100-40 = 60 ซ.ม. 
- ความยาวดา้นขา้ง-ชายกระโปรง 102-40 = 62 ซ.ม. 
- ความยาวดา้นหนา้-ชายกระโปรง 101-40 = 61 ซ.ม. 

ขนาดสมมุติ 
1.  เอว 64 ซ.ม. 
2.  สะโพกบน 86 ซ.ม. 
3.  สะโพกล่าง 92 ซ.ม. 
4.  ความยาวจากเอวถึงพื้น 

ดา้นหลงั-พื้น 100 ซ.ม. = 100-40 = 60 ซ.ม. 
ดา้นขา้ง-พื้น 102 ซ.ม. = 102-40 = 62 ซ.ม. 
ดา้นหนา้-พื้น 101 ซ.ม. = 101-40 = 61 ซ.ม. 

5.  ความยาวจากพื้นถึงชายกระโปรง 40 ซม. 
 
วธีิสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นที ่1 
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จุด 1 วดัจากริมกระดาษดา้นบน 5 ซ.ม. วดัจากริมกระดาษดา้นซา้ยมือ 3 ซ.ม. 
1-2 เท่ากบั ความยาวหลงั 
1-3 เท่ากบั ความยาวจากเอวถึงสะโพกบน (ประมาณ 10 ซ.ม.) 
1-4 เท่ากบั ความยาวจากเอวถึงสะโพกล่าง (ประมาณ 20 ซ.ม.) 
     ท่ีจุด 3,4,2 ตีเส้นฉากไปทางขวามือ 
4-5 เท่ากบั รอบสะโพกล่างบวกหลวม 2 ซ.ม. หาร 2 (รอบสะโพกล่าง+2) 
2-6 และ 3-7 เท่ากบั 4-5 
6-8 เท่ากบัความยาวหนา้ แบ่งคร่ึง 4-5 และใหล้บออก 1 ซ.ม. เป็นจุด 9 
2-10 เท่ากบั 4-9  
10-11 เท่ากบั ความยาวขา้งขีดเส้น 1-1-8 เป็นเอวจริง 

 
ขั้นที ่2 การสร้างแบบแผน่หลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุด 12 ห่างจากจุด 1 เท่ากบั 9 ซ.ม. 
ท่ีจุด 12 วดัเกล็ดออกไปขา้งละ 1.5 ซ.ม. (เกล็ดกวา้ง 3 ซ.ม. )เกล็ดยาว 13 ซ.ม. ขีดเส้นเป็นรูปเกล็ด 
ท่ีจุด 13 ห่างจากจุด 1 ประมาณ 1 ซ.ม. ขีดเส้น 13-4 เป็นแนวติดซิปหลงั 1-14 เท่ากบั รอบเอวบวก
หลวม 1 ซ.ม. หาร 4 บวก 3 (รอบเอว+1÷4)+3 โคง้เส้นสะโพกหลงัจากจุด 14- 9 
ขั้นที ่3 การสร้างแบบแผน่หนา้ 
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จุด 15 ห่างจากจุด 8 เท่ากบั 9 ซ.ม. 
จุด 16  ห่างจากจุด 15 เท่ากบั 5.5 ซ.ม. 
ท่ีจุด 15 วดัเกล็ดออกขา้งละ 0.75 ซ.ม. (เกล็ดกวา้ง 1.5 ซ.ม.)เกล็ดยาว 9 ซ.ม. ขีดเส้นเป็นรูปเกล็ด 
8-17  เท่ากบั รอบเอวบวกหลวม 1 ซ.ม. หาร 4 บวก(รอบเอว+1÷4)+4 โคง้สะโพกจาก 17-9 
 

เกณฑ์ในการประเมินผล 
สร้างกระโปรงเบ้ืองตน้ตามตวัอยา่งได ้
                
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


