แผนการสอนรายคาบ
คาบที่

9 เรื่องทีส่ อน
กระเป๋ ารู ปมะเฟื องจากผ้าใยกัญชง
สอนโดย
ครู อนุสรณ์ มงคลวัจน์ และคณะ

1. จุดประสงค์ การสอน
1. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ และปั กตกแต่งกระเป๋ าผ้าได้ถูกต้องเหมาะสม
2. สร้างแบบกระเป๋ ารู ปมะเฟื องจากผ้าใยกัญชงได้
3. รู ้จกั บูรณาการการตกแต่งลวดลายรู ปมะเฟื องจากผ้าใยกัญชงด้วยไหมปั กและวัสดุอย่าง
อื่นได้อย่างเหมาะสม
4. ตัดเย็บกระเป๋ าใส่ เหรี ยญเป็ นรู 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
4. อธิ บายประกอบการสาธิ ต ขั้นตอนออกแบบปั กลาย และปั กตกแต่ง การกุ๊นผ้า
การติดซิ๊ ปชน
5. สรุ ปแนวทางการใช้ประโยชน์ และการนําไปประกอบอาชีพ
3. วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. จักรเย็บผ้า (หากใช้ทาํ เพื่อการประกอบอาชีพ ควรเป็ นจักรอุตสาหกรรม ที่เย็บผ้าหนาได้ดี)
และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับจักร เข็มควรใช้เข็มที่มีขนาดโตขึ้นกว่าปกติ
2. อุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บทัว่ ไป พร้อมด้ายเย็บสี เดียวกับผ้า
3. อุปกรณ์การสร้างแบบ ได้แก่ ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษแข็งทําแบบ
4. อุปกรณ์ประกอบการรี ด ได้แก่ เตารี ด เป็ นต้น
5. ผ้าใบกัญชง ผ้าวิเลเน่อย่างแข็ง ผ้าป่ านกาว
6. ชีปสี เดียวกับผ้าใยกัญชง ยาว 8 นิ้ว 2 เส้น
7. กระดุมแป๊ ะตัวโต 1 เม็ด

4. ลาดับขั้นการทางาน
การสร้ างแบบ
1. สร้างกับกระเป๋ าให้เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 15 x 15 ซม.
2. สร้างแบบกลีบมะเฟื องให้ ถาบกลีบกว้าง 15 ซม. ปลายกลีบกว้าง 3.5 ซม. สู ง 20 ซม. วาด
รู ปกลีบให้โค้ง
3. สร้างขั้วมะเฟื องเป็ นรู ปกลีบเลี้ยง
4. นําแบบกลีบมะเฟื องมาวางต่อกับฐานก้นกระเป๋ าวาดเป็ น รู ป กลีบมะเฟื อง 4 กลีบวางชน
การวางแบบตัดผ้า
1. นําแบบกระเป๋ าที่มีฐานและกลีบมะเฟื องวางชนกันมาตัด ผ้าใยกัญชง และผ้าวิเลเน่ ผ้าป่ านกาว
ดังนี้
- เนื่องจากใยกัญชงหน้าแคบ ต้องวางแบบต่อผ้าตรงฐาน ตัด 2 ชิ้น
- ตัดผ้าวิเลเน่ ผ้าป่ านกาว อย่างละ 1 ชิ้น
- ขั้วมะเฟื องตัดผ้าใยกัญชง ผ้าวิเลเน่ ผ้าป่ านกาว อย่างละ 1 ชิ้น
2. ตัดหูหิ้วกระเป๋ า ยาว 35 กว้าง 5 ซม. ด้วยผ้าใยกัญชงที่อดั ป่ านกาว
การปัก
1. ปั กตะเข็บเนาตามเส้นลายเทียนใบกัญชง
2. ตัดต่อตัวกระเป๋ าที่ราบ รี ดผ้าวิเนเล่ติดให้แข็ง
3. เย็บกลับผ้าป่ านกาวที่ตวั กระเป๋ าทั้งหมด
4. เจาะตรงกลางฐานด้านผ้าป่ านกาว พลิกกลับรี ดกาวติดให้เรี ยบ
5. ติดซิปที่กลีบ 2 ที่ในกลีบเดียวกัน
6. เย็บขั้วมะเฟื อง และหูเย็บเดินคิ้วทั้ง 2 ชิ้น และนํามาเย็บประกอบกัน
7. สอยกลีบมะเฟื องติดกันด้วยด้ายคู่
8. ตรงด้านที่เป็ นชี้ปลายกลีบให้ชิดกระชับกันสู งขึ้นจากฐาน ข้างละ 3 ซม.
9. ติดขั้วมะเฟื องที่มีกระเป๋ าติดอยูก่ บั ตัวกระเป๋ าให้เรี ยบร้อย
10. ติดกระดุมแป๊ ะใหญ่ 1 ตัว ตรงด้านที่ติดซิ๊ ป
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
1. การสร้างแบบ
2. การปักปราณี ตสวยงาม
3. การเย็บถูกขั้นตอนปราณี ต
4. การออกแบบและตบแต่งอย่างสมดุลย์

5
20
20
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

