
  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่      5    เร่ืองทีส่อน กระเป๋าคู่แฝด 

สอนโดย   ครูอนุสรณ์  มงคลวจัน์ และคณะ 
 
1.  จุดประสงค์การสอน 
 1.  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการตดัเยบ็  และปักตกแต่งกระเป๋าผา้ไดถู้กตอ้งเหมาะสม  
 2.  สร้างแบบกระเป๋าคู่แฝดได ้
 3.  รู้จกับูรณาการการตกแต่งคู่แฝดดว้ยไหมปักและวสัดุอยา่งอ่ืนไดอ้ยา่ง 

     เหมาะสม  
 4.  ตดัเยบ็กระเป๋าคู่แฝดได ้
 5.  จูงใจใหผู้เ้รียนรู้จกัการใชผ้า้ช้ินเล็กสร้างงานใหเ้กิดมูลค่า  เพื่อประหยดัและเพื่อเพิ่ม  

     รายได ้ ลดการใชก้ระเป๋าท่ีทาํจากพลาสติก  เพื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.   รายการสอน 
 1.  แนะนาํรูปแบบของกระเป๋า 
 2.  แนะนาํวสัดุอุปกรณ์ 

3.  สร้างแบบกระเป๋ารูปแมลงเต่าทอง 
4.  อธิบายประกอบการสาธิต ขั้นตอนออกแบบปักลาย  และปักตกแต่ง การกุ๊นผา้   

การติดซ๊ิปชน 
5.   สรุปแนวทางการใชป้ระโยชน์  และการนาํไปประกอบอาชีพ 

 

3.   วสัดุ  อุปกรณ์ และส่ิงทีต้่องเตรียม 
1.  จกัรเยบ็ผา้  และอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัจกัร  
2.  อุปกรณ์ประกอบการตดัเยบ็ ไดแ้ก่  กรรไกร , ลูกกล้ิง ฯลฯ  

 3.  อุปกรณ์ในการรีด ไดแ้ก่ เตารีด , แผน่รองรีด  
 4.  วสัดุในการปักมือ ไดแ้ก่  ไหมปักเบอร์ 5 ,  เบอร์ 25 , และไหมเมือง ,และเขม็ปักมือ 
 5.  วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างแบบ ไดแ้ก่ กระดาษสร้างแบบ ไมบ้รรทดั ยางลบ  ดินสอ  
 6. ผา้สีหรือผา้ลายท่ีมีเน้ือบาง แต่มีนํ้าหนกั ไม่ยบัง่าย 
 7.  ผา้กุ๊น  

8. เชือกผา้ หรือไส้ไก่ และลูกปัดเมด็โต  
9.  แถบผา้ปักคาํวา่ ( Save  the world  )   ดว้ยวธีิปักเดินเส้น แถบกวา้ง  3 X 16  ซม.  

 

 



  

4.   ล าดับขั้นการท างาน 
 การสร้างแบบเส้ือคอกระเช้า   ( กระเป๋าช้ันใน )  

1.  สร้างรูปส่ีเหล่ียม  กขคง   
  กข = คง  =  56 ซม. 
  กง = ขค  =  64 ซม. 

 จาก   คง  แบ่งคร่ึงกบัจุด  จ  
2.  จากจุด  จ  วดัออกจากขา้งซา้ย และขวาขา้งละ 12  ซม.  เป็นจุด  ฉ  และจุด  ช  
3.  จากจุด  ฉซ  และ  ชฌ  = 10 ซม. เป็นความกวา้งของสายเส้ือคอกระเชา้  
4.  กญ = ขฎ = 32 ซม. แต่งโคง้  ซญ  และ  ฌฎ  เป็นรูปวงแขนเส้ือ  
5.  จฏ = 23 ซม. โคง้  ฉฏช  เป็นรูปคอเส้ือ  
6.  ขีดเส้น  กข  ขฎ  ฎฌ  ฌช  ชฏ  ฏฉ  ฉซ  ชญ  ญก  เป็นรูปเส้ือคอกระเชา้  
7.  จากจุด  ฏ  จดัตํ่าลงมา 9 ซม. เป็นแนวท่ีจะติดกระเป๋าใบเล็กและแถบคาํวา่     (  Save the world 

)  
ขั้นตอนการท า   การสร้างแบบถุงกระเป๋าใบเลก็  
1.  สร้างรูปส่ีเหล่ียม  กขคง 

  กข = คง  =  30 ซม. 
  กง = ขค  =  40 ซม. 

2.  จฉ  =  1/2  กง  และ ขค  เป็นเส้นสันทบพบัปากถุง  
3.  ชซ = ½ กข และ คง เป็นเส้นพบัขา้งถุง  
4.  จากเส้นพบัปากถุง จฉ พบัตํ่าลงมา 3 ซม. เป็นแนวคาดช่องร้อยสายรูด  
5.  ขีดช่องร้อยสายรูด กวา้ง  1.5 ซม. ยาว 12 ซม. ห่างจากแนวพบัขา้งถุง ขา้งละ 0.5 ซม.  
ขั้นตอนการท า   การวางแบบตัดผ้า 
1.  แบบเส้ือคอกระเชา้ วางแบบท่ีสันทบผา้ ตดั 1 ช้ิน ชิดแบบไม่ตอ้งเผือ่เยบ็เพิ่มอีก กดรอย

ตาํแหน่งติดถุงกระเป๋าเล็กไวด้ว้ย 
2.  วางแบบตดัถุงกระเป๋าเล็ก ตดัตวักระเป๋า   1  ช้ิน  ตดัช่องรูดผา้  2  ช้ิน ตดัเผือ่เยบ็ 1 ซม. 

โดยรอบแบบตดัช่องรูดผา้ 
3.  ตดัเชือกหรือไส้ไก่ ยาว  30'  2  เส้น 
ขั้นตอนการท า   การปัก 
1.  ปักปมแคนเดิลวคิ ตดัขอบของลวดลายบนผา้ถุงกระเป๋าเล็ก ผสมผสานกบัการปักเดินเส้น   

หรือลูกโซ่ในลวดลายท่ีเหมาะสม 
2.  หากใชผ้า้สีพื้นไม่มีลายผา้ ก็สามารถวาดออกแบบลายใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีและจุดมุ่งหมายของ

การใชง้าน แลว้ปักปมแคนเดิลวคิผสมกบัวธีิปักอ่ืนตามเหมาะสม 



  

ขั้นตอนการท า   การเยบ็และการประกอบเส้ือคอกระเช้าติดกระเป๋าใบเลก็ 
1.  เยบ็ถุงกระเป๋าใบเล็ก ร้อยสายรูด และตกแต่งปลายสายรูด 
2.  นาํแถบปัก ( Save the world )  เยบ็ติดลงบนตาํแหน่งท่ีทาํรอยไว ้บนผา้ดา้นถูกของเส้ือคอ

กระเชา้ 
3.  เยบ็กุ๊นรอบคอ และแขนเส้ือ หากผา้ท่ีนาํมาตดัมีความยดืหยุน่ก็สามารถพบัเยบ็ริมไดโ้ดยไม่ตอ้ง

กุ๊น 
4.  เยบ็ตะเขบ็ขา้ง 
5.  พบัเยบ็กน้กระเป๋า และสายกระเป๋าเขา้มาดา้นในของตวัเส้ือ 
6.  กลบักระเป๋าเล็ก เอาดา้นผดิออก เยบ็ติดกบัเส้ือคอกระเชา้ตรงตาํแหน่งท่ีติดแถบปักทางดา้นผดิ  
7.  พบัรูปเส้ือเขา้เก็บในถุงกระเป๋าเล็ก พกพาในกระเป๋าถือไดส้ะดวก เม่ือจะใชง้านจึงกลบัตวัเส้ือ

คอกระเชา้ออกมา ก็จะสามารถใชใ้ส่ของไดม้ากมาย 
 

5.    เกณฑ์ในการประเมินผล 
 1.   การสร้างแบบ    5 คะแนน 
 2.  การปักปราณีตสวยงาม   20 คะแนน 
 3.  การเยบ็ถูกขั้นตอนปราณีต   20 คะแนน 
 4.  การออกแบบและตบแต่งอยา่งสมดุลย ์ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


