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แบบฝึกหดัท่ี  3.1  เร่ืองลกัษณะการมดัปม.ในงานMACRAME ของท่ีระลึก จ านวน 1  ขอ้   
           3.  ครูน าเสนอเน้ือหา หน่วยท่ี 3 MACRAME ของท่ีระลึก แบบบรรยายประกอบการสาธิต 
และการถาม-ตอบ หลกัการมดัปมในงานMACRAME ของท่ีระลึกสังเกตความสนใจ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของผูเ้รียน เพื่อซกัถามปัญหาเก่ียวกบัความเขา้ใจในการเรียนรู้พร้อมกบัใหผู้เ้รียน
ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาจากเอกสาร ประกอบการเรียนประจ าหน่วยท่ี 3 ดงัรายละเอียดของ
เน้ือหา ดงัต่อไปน้ี  
                    
 
 ลกัษณะการมดัปมในงานของท่ีระลึก 
                   ปมพิคอท  
 
 
 
 
   
 
 
 
                   มดัตวัหนอน 
                    
 
 
 
 
 
 
 ถกัแทต๊ 
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  การถกัคดัเวอร์ิค 
     
 
 
 
4.  ครูใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัเม่ือผูเ้รียน เรียนจบเน้ือหาในแต่ละหน่วย ซ่ึงประกอบดว้ย 
                   แบบฝึกหดัท่ี  3.2 วธีิมดัปมพิคอท จ านวน 1 ขอ้ 
                   แบบฝึกหดัท่ี  3.3 วธีิใชป้มแทต๊ จ านวน 2 ขอ้ 
                   แบบฝึกหดัท่ี  3.4   การมดัปมตกแต่ง  จ านวน 1  ขอ้ 
ขั้นท ากจิกรรมปฏิบัติ 
       1.  ครูจดัผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน 
       2.  ครูอธิบายจุดประสงคแ์ละขั้นตอนในการปฏิบติังาน  ใบงานท่ี 3.1  3.2  3.3  3.4  และ  
ใบงานท่ี 3.5 
       3   ครูดูแลการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
       4.  ครูเดินตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มพร้อมกับให้ค  าแนะน าและก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน 
ข้ันสรุปและประเมินผล 
       1.  ครูสรุปเน้ือหา  หน่วยการเรียนท่ี 3. MACRAME ของท่ีระลึก 
 ดว้ยการอธิบายและถามตอบ และสรุปผลงานปฏิบติัในรายละเอียดของเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
                   ลกัษณะการมดัปมในงานของท่ีระลึก 
                   ปมพิคอท 
                   มดัตวัหนอน 
                   ถกัแทต๊ 
                   การถกัคดัเวอร์ิค 
                   การมดัห่วง 
                   การเก็บงาน  
                   ทิศทางของเชือก 
                   การดูแลและการเก็บรักษางานของท่ีระลึก  
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                   MACRAME ของท่ีระลึก 
     MACRAME ห่วงพวงกุญแจ 
                   MACRAME ดอกไม ้
                   MACRAME ผเีส้ือ 
       2.  ครูสรุปเน้ือหาของการเรียนประจ าหน่วยท่ี 3  MACRAME ของท่ีระลึก   ดว้ยการถาม ตอบ 
เป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยมีแนวค าถามและแนวค าตอบดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
           MACRAME ของท่ีระลึกมีก่ีประเภท 
           การสร้างงานของท่ีระลึกต่างกนัอยา่งไรกบัของใช ้
           งานประเภทของท่ีระลึกควรมีลกัษณะอยา่งไร 
           การถกัห่วงแบ่งออกเป็นก่ีแบบ  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
           ลกัษณะของการปมตกแต่งมีลกัษณะอยา่งไร 
           ล าดบัขั้นตอน MACRAME ของท่ีระลึก มีล าดบัขั้นอยา่งไร 
           ล าดบัขั้นตอนMACRAME ห่วงพวงกุญแจมีล าดบัขั้นอยา่งไร 
           ล าดบัขั้นตอน MACRAME ดอกไม ้มีล าดบัขั้นอยา่งไร 
           ล าดบัขั้นตอน MACRAME ผเีส้ือ มีล าดบัขั้นอยา่งไร 
           ล าดบัขั้นตอน MACRAME ขอ้มือ มีล าดบัขั้นอยา่งไร 
           ทิศทางของเชือกมีลกัษณะอยา่งไร 
           การมดัเชือกสายคลอ้งควรมีหลกัในการสร้างทิศทางของเชือกอยา่งไร 
           การมดัตวัหนอนควรใชก้บังานประเภทใด 
           การมดัตวัหนอนแนวตั้งมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการมดัตวัหนอนแนวนอนอยา่งไร 
           การมดัพิคอทมุมต่างๆควรใชก้บังานลกัษณะใด  เช่นอะไรบา้งบา้ง 
           การตกแต่งชนิดพิเศษควรใชอ้ยา่งไรและกบังานประเภทใด  เช่น 
           การดูแลเก็บรักษาMACRAME ของท่ีระลึกควรเก็บอยา่งไร 
           MACRAME ของท่ีระลึก มีลกัษณะเฉพาะอยา่งไร  
       3.  ให้ผูเ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบั  ล าดบัขั้นตอน MACRAME ดอกกุหลาบ ในเอกสาร
ประกอบการเรียนหน่วยท่ี 3      
       4.  ครูให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนหน่วยท่ี  3 MACRAME ของท่ีระลึก จ านวน 20 
ขอ้ 
ส่ือการเรียนการสอน 
       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                สุดสาย  เชียรวจิิตร . (2537). กรอบวตัถุมงคล เมคราเม่ . กรุงเทพฯ :   ส านกัพิมพ ์แม่บา้น 
               สุดสาย  เชียรวจิิตร   . (2550). พืน้ฐานการมัด เมคราเม่ . กรุงเทพฯ :    ส านกัพิมพ ์แม่บา้น 
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 เบญจวรรณ  รจิตววิฒัน์   . (2532) เมคราเม่ มัดสวยด้วยเชือก . กรุงเทพฯ :  
 นิตยสารขวญัเรือน และงานฝีมือ 
              ดาว   เพิ่มสูงเนิน.การเยบ็ปัก เมคราเม่ .  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์อค๊คิวเรท 
 เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยท่ี 3 MACRAME ของท่ีระลึก  
           แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยท่ี 3  MACRAME ของท่ีระลึก 
             แบบทดสอบหลงัเรียน  หน่วยท่ี 3 MACRAME ของท่ีระลึก  
            เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง  MACRAME ของท่ีระลึก 
            ใบงานท่ี  3.1 วธีิใชป้มในงาน MACRAMEของท่ีระลึก 
           ใบงานท่ี  3.2  MACRAME ห่วงพวงกุญแจ 
           ใบงานท่ี  3.3 MACRAMEดอกไม ้  
           ใบงานท่ี  3.4 MACRAMEผเีส้ือ     
            ใบงานท่ี  3.5 MACRAME ท่ีแขวนผา้เช็ดมือ  
       ส่ือโสตทัศน์ 
           1. ซี ดี รอม ตวัอยา่งงาน MACRAMEของท่ีระลึก 
           2.  กระดานไวทบ์อร์ด-ปากกา 
       ส่ือวสัดุ 
           1.  ชุดสาธิตวธีิผกู มดั ปม     1   ชุด 
           2.  ชุดสาธิตการสร้างงานของท่ีระลึก   1   ชุด 
         เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
       1.  เชือกสีต่างๆ       จ านวน  1  ชุด 
       2.  ลูกปัด       จ านวน  1  ชุด 
       3.  ชุดอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน    จ านวน  1 ชุด 
       4.  วสัดุในการสาธิต      จ านวน  1 ชุด  
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
       ก่อนเรียน 
           1.  ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยการเรียนท่ี 3 จ  านวน  20 ขอ้  
           2.  ใหผู้เ้รียนศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  หน่วยการเรียนท่ี 3  จากเอกสารประกอบการ 
    เรียน 
       ขณะเรียน 
           1.  ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดเน้ือหาวชิา  จากเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนท่ี 3  
MACRAME ของท่ีระลึก 



แผนการจดัการเรียนหน่วยท่ี 3 87 

           2. ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเน้ือหาของการเรียน  เม่ือผูเ้รียน เรียนจบเน้ือหาแต่ละ
เร่ืองดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                    แบบฝึกหดัท่ี  3.1 ลกัษณะการมดัปมในงานMACRAME จ านวน 1 ขอ้   
                    แบบฝึกหดัท่ี  3.2  วธีิมดัปมพิคอท  จ านวน 1  ขอ้ 
       แบบฝึกหดัท่ี  3.3 วธีิมดัปมแทต๊ จ านวน 1 ขอ้ 
                   แบบฝึกหดัท่ี  3.4 การมดัปมตกแต่งจ านวน 2 ขอ้ 
           3. ศึกษาและปฏิบติังานตามใบงาน  ดงัต่อไปน้ี 
                    ใบงานท่ี  3.1  วธีิใชป้มในงาน MACRAME ของท่ีระลึก  
                    ใบงานท่ี  3.2  MACRAME ห่วงพวงกุญแจ 
                    ใบงานท่ี  3.3  MACRAME ดอกไม ้
                    ใบงานท่ี  3.4  MACRAME ผเีส้ือ 
                    ใบงานท่ี  3.5  MACRAMEท่ีแขวนผา้เช็ดมือ      
           4. .ใหผู้เ้รียนจดัท าแฟ้มสะสมงานเพื่อพฒันางานปฏิบติั หน่วยท่ี 3  MACRAME ของท่ีระลึก 
           5.  ใหผู้เ้รียนไปศึกษาถึงลกัษณะของงาน MACRAME ประเภทของใชใ้นบา้น ตามเอกสาร 
หรือเวบ็ไซด์ 
           6.   ดูแลท าความสะอาดหอ้งเรียนตามตารางท าความสะอาดประจ าวนั 
       หลงัเรียน 
           1.  ใหผู้เ้รียนตรวจปรับแบบฝึกหดัท่ี  3.1 3.2  3.3 และ3.4  จากแนวตอบแบบฝึกหดัของ
ครูผูส้อน 
           2.  ตรวจและประกาศคะแนนจากการประเมินผลก่อนเรียนใหผู้เ้รียนทราบ 
           3.  ใหผู้เ้รียนตรวจปรับใบงานท่ี 3.1  3.2 3.3 3.4 และ  3.5   ตามแบบเฉลยของครู 
           4.  ใหผู้เ้รียนศึกษาและเขียนรายละเอียดของแฟ้มสะสมงานเพื่อพฒันางานปฏิบติัหน่วยท่ี 3  
MACRAME ของท่ีระลึก 
การวดัการประเมินผล 
       ก่อนเรียน 
           1.  ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน  หน่วยท่ี  3  MACRAME ของท่ีระลึก(คะแนนเต็ม  20 
คะแนน)  บนัทึกผลคะแนนลงในแบบฟอร์ม  ใบสรุปการประเมินผลช่องก่อนเรียน 
           2.  สังเกตพฤติกรรมความสนใจของผูเ้รียน  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้สาระส าคญั  และ
หวัขอ้เน้ือหาสาระ จากเอกสารประกอบการเรียน 
        
 
 



แผนการจดัการเรียนหน่วยท่ี 3 88 

ขณะเรียน 
           ภาคทฤษฎ ี
                   1.  สังเกตความสนใจของผูเ้รียนระหว่างท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวาง
แผนการด าเนินงาน  ตามรายละเอียดของใบงานท่ี3.1  3.2  3.3  3.4  และ 3.5 
                   2.  สังเกต การเตรียมงานก่อนการปฏิบติังาน เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท า
แบบฝึกหัด ขั้นตอนการปฏิบติังาน การเตรียมพื้นท่ีในการปฏิบติังานให้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานดว้ย
ความปลอดภยั 
                   3.  สังเกตความสนใจในการด าเนินงาน  การใช้วสัดุและอุปกรณ์  การดูแลเก็บรักษา
เคร่ืองมือ  ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการท างาน  พร้อมบนัทึกคะแนนลงในใบประเมินผลแต่ละใบ
งาน 
  
            
ภาคปฏิบัติ 
                   1.  สังเกตความสนใจของผูเ้รียนในการศึกษารายละเอียดการปฏิบติังาน  ใบงานท่ี 3.1 
3.2  3.3  3.4  และ 3.5 
                   2.  สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบติังาน  เช่น วสัดุอุปกรณ์  คู่มือการปฏิบติังานให้
พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
                   3.  สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน  การใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างปลอดภยัและการ
ดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการท างานตลอดจนลกัษณะนิสัยการท างาน  พร้อมกบับนัทึกคะแนนลง
ในแบบประเมินผลแต่ละใบงาน 
       หลงัเรียน 
           ภาคทฤษฎี 
                   1.  ตรวจผลการตอบแบบฝึกหดัทา้ยเน้ือหาประจ าหน่วยการเรียนท่ี 3 แบบฝึกหดัท่ี  3.1 
3.2 3.3และ 3.4 
                             1.1  ตรวจผลปฏิบติังานใน แบบฝึกหดัท่ี 3.1 เร่ือง ลกัษณะของการมดัปมในงาน
MACRAME จ านวน 1ขอ้ (7 ขอ้ยอ่ย) พร้อมบนัทึกผลลงในแบบประเมินผลลงในแบบประเมินผล
กิจกรรมระหวา่งเรียนมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
                             คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
                                 1.1.1  ตอบค าถามเร่ืองผกูปมถูกตอ้งสมบูรณ์   ได ้ 3  คะแนน 
                                 1.1.2  ตอบค าถามเร่ืองปิดปมถูกตอ้งสมบูรณ์   ได ้ 2  คะแนน 
                                 1.1.3  ตอบค าถามเร่ืองการเหลาปลายเชือกถูกตอ้งสมบูรณ์    
                                           ได ้ 3  คะแนน 
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                                 1.1.4  ตอบค าถามเร่ืองการใชว้สัดุตกแต่งถูกตอ้งสมบูรณ์   ได ้ 2  คะแนน 
                                 1.1.5  ตอบค าถามเร่ืองการเช่ือมงานถูกตอ้งสมบูรณ์   ได ้ 2  คะแนน 
                                 1.1.6  ตอบค าถามเร่ืองการมดัปมตกแต่ง ถูกตอ้งสมบูรณ์    
                                           ได ้ 4  คะแนน 
                                 1.1.7  ตอบค าถามเร่ืองมดัปิดห่วงถูกตอ้งสมบูรณ์    
                                           ได ้ 4  คะแนน 
                             1.2  ตรวจผลปฏิบติังานใน แบบฝึกหดัท่ี 3.2เร่ือง วิธีมดัพิคอท จ านวน  1  ขอ้ (3 
ข้อย่อย)พร้อมบันทึกผลลงในแบบประเมินผลลงในแบบประเมินผลกิจกรรมระหว่างเรียนมี
รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
                             คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
                                 1.2.1  ตอบค าถามเร่ืองการมดัพิคอทเส้นตรง 1 สี  ได ้ ถูกตอ้งสมบูรณ์    
                                           ได ้ 3  คะแนน 
                                 1.2.2  ตอบค าถามเร่ืองการมดัพิคอทเกลียว  ได ้ ถูกตอ้งสมบูรณ์    
                                          ได ้ 4 คะแนน 
                                 1.2.3  ตอบค าถามเร่ืองการเช่ือมพิคอท ได ้ ถูกตอ้งสมบูรณ์   
                                           ได ้3 คะแนน 
                             1.3  ตรวจผลปฏิบติังานใน แบบฝึกหดัท่ี 3.3 เร่ือง วธีิใชป้มแทต๊จ านวน  2  ขอ้ 
พร้อมบนัทึกผลลงในแบบประเมินผลกิจกรรมระหวา่งเรียนมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
                          คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
                                 1.3.1  ตอบค าถามเร่ืองปมแท๊ต 1 สีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์    
                                           ได ้ 5  คะแนน 
                                 1.3.2  ตอบค าถามเร่ืองปมแท๊ต 2 สีไดถู้กตอ้งสมบูรณ์   
                                            ได ้ 5 คะแนน 
                             1.4  ตรวจผลปฏิบติังานในแบบฝึกหัดท่ี 3.4 เร่ือง การมดัปมตกแต่ง จ านวน  1  
ขอ้ พร้อมบนัทึกผลลงในแบบประเมินผลลงในแบบประเมินผลกิจกรรมระหวา่งเรียนมีรายละเอียด  
ดงัต่อไปน้ี 
                           คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
                             1.  อธิบายล าดบัขั้นตอนมดัปมตกแต่งถูกตอ้งครบขั้นตอน ได ้20 คะแนน 
                             2.  อธิบายล าดบัตอนการมดัปมตกแต่งไม่ครบขั้นตอน ได ้5 คะแนน 
                             3.  สังเกตความสนใจของผูเ้รียนท่ีตรวจปรับแบบฝึกหดัท่ี 3.1 3.2  3.3 และ3.4
จากแนวตอบกิจกรรมของครูผูส้อน 
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                             4.  ตรวจแบบประเมินผลหลงัการเรียนทา้ยหน่วยการเรียนท่ี 3  MACRAME ของ
ท่ีระลึก 20 ขอ้ (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) บนัทึกผลลงในสรุปการประเมินผลหลงัช่องการเรียน 
                   4.  เกณฑก์ารประเมินผล  ประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน ดงัต่อไปน้ี  
                          4.1  คะแนนตั้งแต่  16  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ระดบัดีมาก                                             
                          4.2  คะแนนตั้งแต่  14 และ 15  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียน ระดบั
ดี 
                          4.3  คะแนนตั้งแต่  12 และ 13  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ระดบั 
ปานกลาง   
                          4.4  คะแนนตั้งแต่  10 และ 11  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ระดบั
อ่อน 
                          4.5  คะแนนตั้งแต่  10  คะแนนข้ึนไป  แสดงว่าผูเ้รียนมีผลการเรียน  ต ่ากว่าเกณฑ์
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
                   หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูเ้รียน  ไดค้ะแนนต ่ากว่า  10  คะแนน  หรือมีผลการเรียนต ่ากว่า
เกณฑใ์หผู้เ้รียนทบทวนเน้ือหา  เร่ือง MACRAME ของท่ีระลึก จนกวา่จะผา่นเกณฑ์ ส าหรับผูเ้รียน
ท่ีมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์แลว้ทบทวนเน้ือหาและสอบแก้ตวัผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ี
ครูผูส้อนก าหนด จะไดค้ะแนนเท่ากบั 10 คะแนน 
 ภาคปฏิบัติ   
           1.  ตรวจผลการปฏิบติัตามใบงานของผูเ้รียน  บนัทึกผลการปฏิบติังานตามใบงานท่ี 3.1 3.2  
3.3  3.4 และใบงานท่ี  3.5  ซ่ึงประกอบดว้ย 
                   1.1  การเตรียมงาน 
                   1.2  การเลือกใชว้สัดุ 
                   1.3  ล าดบัการปฏิบติังาน 
                   1.4  การดูแลและการรักษาวสัดุอุปกรณ์ 
                   1.5  ผลงานส าเร็จ 
           1.1  รายละเอียดการเตรียมงาน  (3  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                   1.1.1  มีการวางแผนในการท างาน  (1  คะแนน) 
                             -   มีการวางแผน  ได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่มีการวางแผน  ได ้ 0  คะแนน 
                   1.1.2  การจดัเตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์อยา่งมีระบบ (1  คะแนน) 
                             -   มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์อยา่งมีระบบ  ได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์อยา่งมีระบบ  ได ้ 0  คะแนน 
                   1.1.3  ศึกษารายละเอียดใบงาน (1  คะแนน) 
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                             -   มีการศึกษารายละเอียด  ได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่มีการศึกษารายละเอียด  ได ้ 0  คะแนน 
           1.2  การเลือกใชว้สัดุ  (3  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                   1.2.1  มีการวางแผนในการใชว้สัดุอยา่งเหมาะสมกบังาน  (1  คะแนน) 
                              -  มีการวางแผน  ได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่มีการวางแผน  ได ้ 0  คะแนน 
                  1.2.2  มีความปลอดภยัในการท างาน (1  คะแนน) 
                             -   มีความปลอดภยัในการท างาน  ได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่มี ความปลอดภยัในการท างาน  ได ้ 0  คะแนน 
                   1.2.3  ใชว้สัดุอยา่งประหยดั (1  คะแนน ) 
                             -   ใชว้สัดุอยา่งประหยดัได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่ใชว้สัดุอยา่งประหยดั ได ้ 0  คะแนน 
           1.3  การปฏิบติังาน (4  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                   1.3.1  ปฏิบติังานตามขั้นตอน(2  คะแนน) 
                             -   มีการปฏิบติังานเป็นขั้นตอน  ได ้ 2  คะแนน 
                             -   มีการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนพอใช ้ ได ้ 1  คะแนน 
                             -   ไม่มีการปฏิบติังานเป็นขั้นตอน  ได ้ 0  คะแนน 
                   1.3.2  รู้จกัการแกปั้ญหา  (1  คะแนน) 
                             -   มี  ได ้ 2  คะแนน 
                             -   ไม่มี  ได ้ 0  คะแนน 
                   1.3.3  การปฏิบติังานถูกตอ้งและปลอดภยั (1  คะแนน) 
                              -  การปฏิบติังานถูกตอ้งและปลอดภยั ได ้ 1  คะแนน 
                             -   การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง ได ้ 0  คะแนน 
           1.4  การดูแลและการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์  (2  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                   1.4.1  การดูแลและการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้งเหมาะสม (2  คะแนน)   
                              -   มีการดูแลและเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   
         ได ้ 2  คะแนน  
                              -   มีการดูแลและเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน  
                               ได ้0  คะแนน 
           1.5  ผลงานส าเร็จ (8คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                   1.5.1  ผลงานส าเร็จถูกตอ้งสมบูรณ์ (2 คะแนน) 
                             -   ผลงานส าเร็จถูกตอ้งชดัเจน ได ้2  คะแนน 
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                             -   ผลงานส าเร็จถูกตอ้งไม่ชดัเจน  ได1้คะแนน 
                   1.5.2  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค(์2  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                             -   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ได ้ 2  คะแนน 
                             -   ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ด ้ 0  คะแนน 
                   1.5.3   ผลงานมีความประณีตสะอาดเรียบร้อย  (2  คะแนน) 
                             -   มีความประณีตสะอาดเรียบร้อยดี  ได ้ 2  คะแนน 
                             -   มีความสะอาดเรียบร้อยพอใช ้ ได ้ 1  คะแนน 
                   1.5.4   เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด(2 คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                             -   เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดขอ้มูลสมบูรณ์ชดัเจนได ้ 2  คะแนน 
                             -   เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดขอ้มูลไม่สมบูรณ์ชดัเจนได ้ 1  คะแนน 
                             -   เสร็จไม่ทนัเวลาท่ีก าหนดได ้ 0  คะแนน 
           2.  เกณฑก์ารประเมินผล  ประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน ดงัต่อไปน้ี  
                   2.1  คะแนนตั้งแต่  16  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการประเมิน 
                      การปฏิบติังาน  “ผ่าน”   ระดบัดีมาก 
                   2.2  คะแนนตั้งแต่  14 และ 15  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการประเมิน 
                      การปฏิบติังาน  “ผ่าน”   ระดบัดี 
                   2.3  คะแนนตั้งแต่  12 และ 13  คะแนนข้ึนไป  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการประเมิน 
                     การปฏิบติังาน  “ผ่าน”    ระดบัปานกลาง  
                   2.4  คะแนนตั้งแต่  12  คะแนน  แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลการประเมิน 
                     การปฏิบติังาน  “ไม่ผ่าน”    ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
                   หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูเ้รียน  ไดค้ะแนนต ่ากว่า  12  คะแนน  หรือมีผลการเรียนต ่ากว่า
เกณฑใ์ห้ผูเ้รียนปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้สมบูรณ์  ในระยะเวลา 1 สัปดาห์  พร้อมกบัขอรับ
การประเมินการปฏิบติังานต่อครูผูส้อนอีกคร้ัง  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีการซ่อมเสริมการปฏิบติังาน  จะ
ไดค้ะแนนเท่ากบั  12  คะแนน  หรือมีผลการเรียนในระดบัปานกลาง 
           3.  สังเกตความสนใจของผูเ้รียนในการตรวจปรับใบงานท่ี 3.1 3.2  3.3 3.4และใบงานท่ี 3.5  
ตามแบบเฉลยของครู 
       ภาคจิตพสัิย 
           เกณฑ์การประเมินผลด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (20  
คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                   1.  การตรงต่อเวลา (2  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                          1.1  มาเรียนตรงต่อเวลา  ได ้ 2  คะแนน 
                          1.2  มาเรียนสาย  ได ้ 1  คะแนน 
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                          1.3  มาเรียนสายเกิน  15  นาที / ขาดเรียน  ได ้ 0  คะแนน 
                   2.  ความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                             2.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ – การจดัเก็บเคร่ืองมือ (2 คะแนน) 
                                       -  มีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ – การจดัเก็บเคร่ืองมืออยา่งเป็นระเบียบ 
                                เรียบร้อย ได ้2 คะแนน 
                                       -  ไม่เตรียมวสัดุอุปกรณ์ – การจดัเก็บเคร่ืองมือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย                   
                     ได ้0 คะแนน 
                             2.2  ความตั้งใจในการท างาน (3  คะแนน) 
                                       -  มีความตั้งใจสม ่าเสมอ  ได ้ 3  คะแนน 
                                       -  มีความตั้งใจเป็นบางคร้ัง ได ้ 2  คะแนน 
                                       -  ไม่มีความตั้งใจ  ได ้ 1  คะแนน 
                             2.3  การดูแล- การเก็บรักษาเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ (2  คะแนน) 
                                       -  การดูแล- การเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีปกติ   
                     ได ้2  คะแนน 
                                       -  การดูแล- การเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีไม่ปกติ   
                     ได ้0  คะแนน 
                             2.4  การส่งงาน (2  คะแนน) 
                                       -   มีการส่งงานตรงต่อเวลา  ได ้2  คะแนน 
                                       -   ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  ได ้1  คะแนน 
                                       -   ส่งงานเลยเวลาท่ีก าหนด  ได ้0  คะแนน 
                             2.5  คน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (2 คะแนน) 
                                       -   คน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ได ้  2 คะแนน 
                                       -   ไม่มีการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ได ้  0 คะแนน 
                   3.  การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ (3 คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                             3.1  มีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ได ้ 2  คะแนน 
                             3.2  ยิม้แยม้แจ่มใส  วาจาสุภาพ   ได ้ 1  คะแนน 
                   4.  การพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(5  คะแนน)  ประกอบดว้ย 
                             4.1  ประกอบอาชีพอิสระไดต้ามศกัยภาพของตนเองได ้  2   คะแนน 
                             4.2  ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดด้ว้ยตนเองได ้ 2  คะแนน 
                             4.3  คน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง ได ้1 คะแนน 
                             4.4  ขาดคุณสมบติั  หรือ  ไม่ถูกระเบียบ  ได ้ 0  คะแนน 
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แบบฝึกหัดที ่ 3.1 
เร่ือง ลกัษณะของการมดัปมในงาน MACRAME งานของท่ีระลึก 
ค าส่ัง   จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1.  จงอธิบายลกัษณะของปมและวธีิผกูปมในงานMACRAME ของท่ีระลึกโดยละเอียด  
 1.1  การผกูปม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2  การปิดปม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.3  การเหลาปลายเชือก 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
- 1.4  การใชว้สัดุตกแต่ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.5  การเช่ือมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.6  การมดัปมตกแต่ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.7 การมดัปิดห่วง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบฝึกหัดที ่ 3.2 
เร่ือง วธีิการมัดพคิอท  
ค าส่ัง   จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
       1.  จงอธิบายมดัพิคอทมาโดยละเอียด 
           1.1  การมดัพิคอทเส้นตรง 1 สี 
           1.2  การมดัพิคอทเกลียว  
           1.3  การมดัพิคอทเส้นตรง 2 สี 
การมดัพิคอทเส้นตรง 1 สี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
การมดัพิคอทเกลียว 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  
       การมดัพิคอทเส้นตรง 2 สี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
แบบฝึกหัดที ่ 3.3 
เร่ือง วธีิใช้ปมแท๊ต 
ค าส่ัง   จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
       1.  จงอธิบายลกัษณะทิศทางของการถกัปมแทต๊ 1 สีโดยละเอียด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
       2.  จงอธิบายวธีิการลกัษณะทิศทางของการถกัปมแท๊ต 2 สีโดยละเอียด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
แบบฝึกหัดที ่3.4  
เร่ือง  การมัดปมตกแต่ง  
  ค าส่ัง  จงอธิบายถึงล าดบัขั้นการมดัปมตกแต่งมาพอเขา้ใจ 
   ล าดบัขั้นการมดัปมเพื่อการตกแต่ง 
ขั้นท่ี  1……………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นท่ี 2……………………………………………………………………………………………… 
ขั้นท่ี  3……………………………………………………………………………………………… 
ขั้นท่ี  4……………………………………………………………………………………………… 
ขั้นท่ี  5……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
เร่ือง  การมัดปมตกแต่ง  2 
  ค าส่ัง  จงอธิบายถึงล าดบัขั้นการมดัปมตกแต่งมาพอเขา้ใจ 
   ล าดบัขั้นการมดัปมเพื่อการตกแต่ง 
           ตอบ   
 ขั้นท่ี 1....................................................................................................................................  
 ขั้นท่ี 2.................................................................................................................................... 
 ขั้นท่ี 3   ................................................................................................................................ 
 ขั้นท่ี 4 ...................................................................................................................................        
 ขั้นท่ี 5 ...................................................................................................................................        
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แบบทดสอบประจ าหน่วย 
หน่วยที ่3  เร่ือง MACRAME ของทีร่ะลกึ 
 จุดประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง 
  “”MACRAME ของทีร่ะลกึ 
ค าส่ัง    1.  อ่านค าถามต่อไปน้ีแล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงใน
กระดาษค าตอบ 
               2.  เวลาส าหรับการท าแบบประเมิน 10 นาที 
 
1.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะงานท่ีใชใ้นการสร้างงานหตัถกรรมงานเชือก 
    ก.  การมดัปม                 
 ข.  การมดัพิคอท 
 ค.  การมดัตวัหนอน     
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
2.  ขอ้ใดเป็นการมดัท่ีใชเ้ชือก 1 เส้น 
    ก.  พิคอท                
 ข.  ตวัหนอนแนวนอน 
 ค.  ตวัหนอนแนวตั้ง    
 ง.  แทต๊ 
   3.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบังานหตัถกรรมงานเชือก 
    ก.  การสร้างงาน 1 ช้ินอาจการมดัหลายแบบ  
 ข.  เชือกท่ีใชมี้ 2 ชนิด 
 ค.  การมดัตวัหนอนมี 2 รูปแบบ     
 ง.  การใชเ้ชือก 2 สีข้ึนไปตอ้งดูขนาดเส้นเชือกเป็นส าคญั 
4. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเลือกใชเ้ชือกในงานของท่ีระลึก  
    ก.  ควรเลือกเชือกเส้นเล็ก    
 ข.  เชือกควรมีความยดืหยุน่มาก 
 ค.  ควรใชเ้ชือกท่ีมีราคาแพง     
 ง.  ควรเลือกใชเ้ชือกท่ีทนและแขง็แรง 
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5.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการมดัพิคอท  
     ก.  ใชเ้ชือก2 เส้น                
  ข.  พิคอท มี 2 ลกัษณะ 
 ค. พิคอทสร้างพื้นท่ี     
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
6.  ขอ้ใดเป็นส่วนส าคญัในการมดัเพื่อการตกแต่ง 
     ก.  ลกัษณะปม                
 ข.  ขนาดของปม  
  ค.  การซ่อนปม                              
 ง.  ปลายปม 
7.  การถกัแทต๊ดว้ยการใชเ้ชือก 2 สีควรเร่ิมจาก  
    ก.  ดา้นขวามือ   
 ข.  ดา้นล่าง ขวามือ 
 ค.  การเช่ือมเชือก    
 ง.  ดา้นบนซา้ยมือ 
8.   ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการมดัพิคอทเกลียว  
    ก.  ช้ินงานเรียบ     
 ข.  เกลียวมี 2 ขา้ง 
 ค.  เชือกจะใชค้วามยาวไม่เท่ากนั     
 ง.   ถกัสลบัมือ 

 
 
 

                                                                 1 

 

                                                                           2 
 
                        
            จากรูปตอค าถามขอ้ที  9-1099 
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9.  จากรูปหมายเลข 1 หมายถึง 
  ก.  ตวัหนอนแนวนอน 
  ข.  ตวัหนอนแนวตั้ง 
  ค.  หนอน 2 ทาง 
  ง.  หนอนแนวสลบั 
10.  จากหมายเลข 2 หมายถึง 
  ก.  ตวัหนอนแนวนอน 
  ข.  ตวัหนอนแนวตั้ง 
  ค.  หนอน 2 ทาง 
  ง.  หนอนแนวสลบั 
                                      
                                                   

                                                                                                                  1 
                                                                                                                                                                 
         2 
                                                       3 
 
                                                                     
     4 
 
 
                                                            5                                 

จากรูปตอบค าถามขอ้ท่ี 11- 15  
11.  การมดัปมหมายเลข 1 คือการมดัในลกัษณะใด 
 ก.  หลงัทว ี
 ข.  หนา้ทวี 
 ค.  หลงัทวดีบัเบิ้ล 
 ง.  หนา้ทวดีบัเบิ้ล 
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12.  การมดัปมหมายเลข 2 คือการมดัในลกัษณะใด 
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
13.  การมดัปมหมายเลข 3 คือการมดัในลกัษณะใด  
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
14.  .  การมดัปมหมายเลข 4 คือการมดัในลกัษณะใด  
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
15.  .  การมดัปมหมายเลข 5 คือการมดัในลกัษณะใด  
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
 

 
 
 
 
 

จากรูปตอบค าถามขอ้ท่ี 16 - 20 
16.  จากรูปเป็นการสร้างงานหตัถกรรมงานเชือกในลกัษณะใด 
 ก.  ของท่ีระลึก 
 ข.  ของใช ้
 ค.  ของตกแต่ง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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17.  หลกัการปฏิบติังานเร่ิมจากส่วนใด 
 ก.  ปลายเขม็ขดั 
 ข.  หวัเขม็ขดั 
 ค.  จากจุดศูนยก์ลาง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
18.  การมดัตวัหนอนสีด าใชเ้ส้นใดเป็นเส้นถกั 
 ก.  เส้นนอน 
 ข.  เส้นตั้ง 
 ค.  เส้นแกน 
 ง.  เส้นยนื 
19.  การมดัตวัหนอนสีขวาใชเ้ส้นใดเป็นเส้นถกั 
 ก.  เส้นนอน 
 ข.  เส้นตั้ง 
 ค.  เส้นแกน 
 ง.  เส้นยนื 
20.  ขอ้ใดจดัล าดบัการถกัเข็มขดัไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ค  านวณเชือก พนัหวัเขม็ขดั มดัลายจากหวัเขม็ขดั  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั 
 ข.  ค  านวณเชือก มดัลายจากจุดศูนยก์ลาง  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั พนัหวัเขม็ขดั 
 ค.  ค  านวณเชือก มดัลาย พนัหวัเขม็ขดั  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั 
 ง.  ค  านวณเชือก มดัลายจากจุดศูนยก์ลาง พนัหวัเขม็ขดั  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที ่3  เร่ือง MACRAME ของทีร่ะลกึ 
 จุดประสงค์  เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง“MACRAME ของที่
ระลกึ” 
ค าส่ัง    1. อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงใน
กระดาษค าตอบ  
            2. เวลาส าหรับการท าแบบประเมิน 10 นาที 
 
1.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะท่ีใชใ้นการสร้างงานหตัถกรรมงานเชือก 
    ก.  การมดัปม                 
 ข.  การมดัพิคอท 
 ค.  การมดัตวัหนอน     
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
2.  ขอ้ใดเป็นการมดัท่ีใชเ้ชือก 1 เส้น 
    ก.  พิคอท                
 ข.  ตวัหนอนแนวนอน 
 ค.  ตวัหนอนแนวตั้ง    
 ง.  แทต๊ 
   3.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบังานหตัถกรรมงานเชือก 
    ก.  การสร้างงาน 1 ช้ินอาจการมดัหลายแบบ  
 ข.  เชือกท่ีใชมี้ 2 ชนิด 
 ค.  การมดัตวัหนอนมี 2 รูปแบบ     
 ง.  การใชเ้ชือก 2 สีข้ึนไปตอ้งดูขนาดเส้นเชือกเป็นส าคญั 
4. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเลือกใชเ้ชือกในงานของท่ีระลึก  
    ก.  ควรเลือกเชือกเส้นเล็ก    
 ข.  เชือกควรมีความยดืหยุน่มาก 
 ค.  ควรใชเ้ชือกท่ีมีราคาแพง     
 ง.  ควรเลือกใชเ้ชือกท่ีทนและแขง็แรง 
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5.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการมดัพิคอท  
     ก.  ใชเ้ชือก2 เส้น                
  ข.  พิคอท มี 2 ลกัษณะ 
 ค. พิคอทสร้างพื้นท่ี     
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
6.  ขอ้ใดเป็นส่วนส าคญัในการมดัเพื่อการตกแต่ง 
     ก.  ลกัษณะปม                
 ข.  ขนาดของปม  
  ค.  การซ่อนปม                              
 ง.  ปลายปม 
7.  การถกัแทต๊ดว้ยการใชเ้ชือก 2 สีควรเร่ิมจาก  
    ก.  ดา้นขวามือ   
 ข.  ดา้นล่าง ขวามือ 
 ค.  การเช่ือมเชือก    
 ง.  ดา้นบนซา้ยมือ 
8.   ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการมดัพิคอทเกลียว  
    ก.  ช้ินงานเรียบ     
 ข.  เกลียวมี 2 ขา้ง 
 ค.  เชือกจะใชค้วามยาวไม่เท่ากนั     
 ง.   ถกัสลบัมือ 
 
 
 

1    
 

               2 
 
 

     
       
  จากรูปตอค าถามขอ้ท่ี 9 -10                     
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9.  จากรูปหมายเลข 1 หมายถึง 
  ก.  ตวัหนอนแนวนอน 
  ข.  ตวัหนอนแนวตั้ง 
  ค.  หนอน 2 ทาง 
  ง.  หนอนแนวสลบั 
10.  จากหมายเลข 2 หมายถึง 
  ก.  ตวัหนอนแนวนอน 
  ข.  ตวัหนอนแนวตั้ง 
  ค.  หนอน 2 ทาง 

  ง.  หนอนแนวสลบั                                                          2 

                                                       1 
 
 
            
                                                 5 
 
                                      4 
                                                                                                                          3       

จากรูปตอบค าถามขอ้ท่ี 11- 15  
11.  การมดัปมหมายเลข 1 คือการมดัในลกัษณะใด 
 ก.  หลงัทว ี
 ข.  หนา้ทวี 
 ค.  หลงัทวดีบัเบิ้ล 
 ง.  หนา้ทวดีบัเบิ้ล 
12.  การมดัปมหมายเลข 2 คือการมดัในลกัษณะใด 
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
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13.  การมดัปมหมายเลข 3 คือการมดัในลกัษณะใด  
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
14.  .  การมดัปมหมายเลข 4 คือการมดัในลกัษณะใด  
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
15.  .  การมดัปมหมายเลข 5 คือการมดัในลกัษณะใด  
 ก.  แทต๊ 
 ข.  ตวัหนอน 
 ค.  คดัเวร์ิค 
 ง.  พิคอท 
 

 
 
 
 
 

จากรูปตอบค าถามขอ้ท่ี 16 - 20 
16.  จากรูปเป็นการสร้างงานหตัถกรรมงานเชือกในลกัษณะใด 
 ก.  ของท่ีระลึก 
 ข.  ของใช ้
 ค.  ของตกแต่ง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
17.  หลกัการปฏิบติังานเร่ิมจากส่วนใด 
 ก.  ปลายเขม็ขดั 
 ข.  หวัเขม็ขดั 
 ค.  จากจุดศูนยก์ลาง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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18.  การมดัตวัหนอนสีด าใชเ้ส้นใดเป็นเส้นถกั 
 ก.  เส้นนอน 
 ข.  เส้นตั้ง 
 ค.  เส้นแกน 
 ง.  เส้นยนื 
19.  การมดัตวัหนอนสีขวาใชเ้ส้นใดเป็นเส้นถกั 
 ก.  เส้นนอน 
 ข.  เส้นตั้ง 
 ค.  เส้นแกน 
 ง.  เส้นยนื 
20.  ขอ้ใดจดัล าดบัการถกัเข็มขดั ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ค  านวณเชือก พนัหวัเขม็ขดั มดัลายจากหวัเขม็ขดั  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั 
 ข.  ค  านวณเชือก มดัลายจากจุดศูนยก์ลาง  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั พนัหวัเขม็ขดั 
 ค.  ค  านวณเชือก มดัลาย พนัหวัเขม็ขดั  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั 
 ง.  ค  านวณเชือก มดัลายจากจุดศูนยก์ลาง พนัหวัเขม็ขดั  เก็บงานท่ีชายเขม็ขดั 
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ใบงานที ่3.1 
ช่ือวชิา หตัถกรรมงานเชือก      สอนคร้ังที ่11-13 
หน่วยที ่ 3  MACRAME ของทีร่ะลกึ                                  รวม       9     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน  วธีิใชป้มในงาน MACRAME ของทีร่ะลกึ               จ านวน   9    ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จุดประสงค์ทัว่ไป 
           เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการมดัปมในงาน MACRAME ของทีร่ะลกึ 
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           เม่ือผูเ้รียน เรียนจบสามารถ 
                   1. มดัปมต่างๆได ้
                   2. ถกัตวัหนอนได ้
                   3. เพิ่ม-ลดพิคอทได ้ 
                   4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ 
 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
       1.  เชือกสีต่างๆ    จ านวน           1     ชุด 
       2.  อุปกรณ์                                           จ านวน      1       ชุด 
       3.  ชุดอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  จ านวน    1       ชุด 
       4.  ลูกปัด                            จ  านวน          1     ชุด 
       5.   อุปกรณ์เสริม    จ านวน           1       ชุด 
ข้อควรระวงั 
       ควรถกัจากดา้นขวาเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
       1.   ศึกษาขั้นตอนการท าแบบฝึกหดัใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะท าการฝึกทุกคร้ัง 
       2.  ในขณะท าแบบฝึกหดัในการฝึกปฏิบติัตามใบงานหากมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อน 
       3    ควรเลือกใชเ้ชือกให้ถูกตอ้ง เหมาะสมกบังาน 
       4.    ควรนัง่ท างานในท่าท่ีถูกสุขลกัษณะ 
       5.  ควรมีการวางแผนในการใชสี้  เช่น  สีกลมกลืน  สีตรงขา้ม  หรือสีขา้งเคียง 
       6.  ควรพกัมือบ่อยๆ ดว้ยการเดินหรือเปล่ียนอิริยาบถ 
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ล าดับขั้นการมัดพคิอท(จ  านวน 3  ชัว่โมง) 
1.  ขั้นสาธิต   
       ครูสาธิตการมดัพิคอทตามรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
                 
     ขั้นท่ี 1                                                           ขั้นท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ขั้นท่ี 3                                                            ขั้นท่ี 4 
       1.  มดัปมเชือก  (ขั้นท่ี 1) 
       2.  พิคอท 1 ตวั จะใชเ้ชือก 2 คู่ เม่ือมดัเชือกแบบหนา้ทว ีเร่ิมมดัพิคอทโดยใชเ้ชือกเส้นขวามือ 
วางบน เชือกเส้นแกน  2 เส้น หยบิเชือกเส้นซา้ยมือวางบนเชือกเส้นท่ี 1 สอดใตเ้ส้นแกน 2 เส้นสอด
ข้ึนดา้นบน (ขั้นท่ี  2) 
       3.  โดยใชเ้ชือกเส้นซา้ยมือ วางบน เชือกเส้นแกน  2 เส้น หยบิเชือกเส้นขวามือวางบนเชือกเส้น
ท่ี 1 สอดใตเ้ส้นแกน 2 เส้นสอดข้ึนดา้นบน  ดึงใหชิ้ดกนั พิคอท 1 ตวั จะมดั 2 คร้ัง (ขั้นท่ี 3) 
       4.  การเช่ือมพิคอท จะท าเป็นคู่ๆ (ขั้นท่ี 4) 
2.  ขั้นฝึกหัด 
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการมดัพิคอทตามแบบท่ีครูสาธิต  ลงในใบงาน 
       2.  สรุปขั้นตอนการมดัพิคอทลงในใบงานใหส้มบูรณ์ 
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กลีบดอกซอ้น  ลงในใบงานแบบฝึกหดัท่ี 1  (ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 
ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน  
 1.  ทดลองเพน้ทด์อกไมก้ลีบดอกซอ้น  
 2.  เพน้ทด์อกไมก้ลีบดอกซอ้นโดยการปาดสีดว้ยพูก่นัลงในผา้ดิบท่ีจดัเตรียมไว ้
 
 
 
 
 
 
3.  ข้ันสรุปข้ันตอนการมัดพคิอท
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................... 
4.  ขั้นฝึกฝนจนช านาญ 
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกฝนการมดัพิคอทอีกคร้ังโดยเลือกมดัพิคอทสลบัสี จากหน่วยการเรียนท่ี 3 มา
ปฏิบติังานคนละ 1 ช้ิน 
       2.  สรุปล าดบัขั้นตอนการมดัพิคอทลงในใบงานใหส้มบูรณ์ 
 ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ..................................... 
       ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                                                                        ครูผูส้อน  
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ล าดับขั้นการมัดตัวหนอน (จ  านวน  3  ชัว่โมง) 
1.  ขั้นสาธิต   
       ครูสาธิตการมััดตวัหนอนตามรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ขั้นท่ี 1                                                             ขั้นท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                         ขั้นท่ี 3                                                               ขั้นท่ี 4 
       1.  ข้ึงเชือกเส้นแกน 1 เส้น มดัปมเชือก 2 เส้น จะใชป้มชนิดใดกอ้ได ้น ามาวางดา้นหลงัของ
เส้นแกน (ขั้นท่ี 1) 
       2.  เร่ิมมดัตวัหนอนจากเชือกเส้นซา้ยมือ โดยพนัเชือกเส้นถกัวางบนเชือกเส้นแกนสอดใตเ้ชือก
เส้นแกน  พนัแบบเดิมอีก 1 คร้ัง  การมดัตวัหนอน 1 ตวัตอ้งพนั 2 คร้ัง (ขั้นท่ี  2) 
       3.  มดัตวัหนอนใหค้รบจ านวนเชือกท่ีจดัเป็นคู่ๆ โดยพนัท่ีละเส้นเรียงกนัอยา่งเป็นระเบียบ (ขั้น
ท่ี 3) 
       4.  การพนัตวัหนอนในแถวต่อมาสามารถเลือกใชเ้ชือกท่ีเป็นเส้นแกน จากในตวังาน หรือนอก
ตวังาน ในล าดบัขั้นตอนใชเ้ชือกนอกตวังานมาเป็นเส้นแกน โดยใชว้ธีิถกัแบบขอ้ท่ี 2-3 (ขั้นท่ี 4) 
2.  ขั้นฝึกหัด 
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการมดัตวัหนอนตามแบบท่ีครูสาธิต 
       2.  สรุปขั้นตอนการมดัตวัหนอนลงในใบงานใหส้มบูรณ์ 
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กลีบดอกซอ้น  ลงในใบงานแบบฝึกหดัท่ี 1  (ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 
ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน  
 1.  ทดลองเพน้ทด์อกไมก้ลีบดอกซอ้น  
 2.  เพน้ทด์อกไมก้ลีบดอกซอ้นโดยการปาดสีดว้ยพูก่นัลงในผา้ดิบท่ีจดัเตรียมไว ้
 
 
 
 
 
3.  สรุปล าดับข้ันการมัดตัวหนอน 
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................... 
 
4.  ขั้นฝึกฝนจนช านาญ 
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกฝนการมดัตวัหนอนโดยเลือกงาน จากหน่วยการเรียนท่ี 3 มาปฏิบติังานคนละ 1 
ช้ิน 
       2.  สรุปล าดบัขั้นตอนการมดัตวัหนอนลงในใบงานใหส้มบูรณ์ 
       ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ...................................    
                                                                                ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                                                                      ครูผูส้อน 
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ล าดับขั้นการท าห่วง (จ  านวน  3  ชัว่โมง) 
1.  ขั้นสาธิต 
       ครูสาธิตการมดัปม ตามล าดบัขั้นตอน 
 
 
 
                                   
 
 
                                            
                                           ขั้นท่ี 1                                                       ขั้นท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ขั้นท่ี 3                                                          ขั้นท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 5 
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       1.  มดัปมเชือกแบบหนา้ทว ี  เพื่อท าตวัพิคอท ตวัพิคอท 1 ตวั จะใชเ้ชือก 2 คู่ เม่ือมดัเชือกแบบ
หนา้ทว ีเร่ิมมดัพิคอทโดยใชเ้ชือกเส้นขวามือ วางบน เชือกเส้นแกน 2 เส้น หยบิเชือกเส้นซา้ยมือ
วางบนเชือกเส้นท่ี 1 สอดใตเ้ส้นแกน 2 เส้นสอดข้ึนดา้นบน (ขั้นท่ี 1) 
       2.  โดยใชเ้ชือกเส้นซา้ยมือ วางบน เชือกเส้นแกน  2 เส้น หยบิเชือกเส้นขวามือวางบนเชือกเส้น
ท่ี 1 สอดใตเ้ส้นแกน 2 เส้นสอดข้ึนดา้นบน  ดึงใหชิ้ดกนั พิคอท 1 ตวั จะมดั 2 คร้ัง (ขั้นท่ี 3) 
       3.  มดัพิคอทใหได ้10 ตวั (ขั้นท่ี 3) 
       4   มว้นกลบัดงัภาพ(ขั้นท่ี 4) 
      5.   จะไดพ้ิคอทท่ีมีลกัษณะกลมตรงกลางมีช่อง และสอดเชือกมดัพิคอทตามปกติ (ขั้นท่ี 5) ใน
การท าห่วงประเภทน้ีนิยมใชเ้ป็นจมูกนกฮูก 
2.  ขั้นฝึกหัด 
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการท าห่วงตามแบบท่ีครูสาธิต 
       2.  สรุปขั้นตอนการท าห่วงลงในใบงานใหส้มบูรณ์ 
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3.  ข้ันสรุปผลการปฏิบัติงาน 
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................
6........................................................................................................................................................... 
 
4.  ขั้นฝึกฝนจนช านาญ 
       1.  ใหผู้เ้รียนใชเ้วลาวา่งฝึกฝนการท าห่วงอีกคร้ังโดยฝีกตามแบบ จากตวัอยา่งดา้นล่าง มา
ปฏิบติังานคนละ 1 ช้ิน 
       2.  สรุปล าดบัขั้นตอนการท าห่วงลงในใบงานใหส้มบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                    การท าห่วง 
 
 
 
 

ตัวอย่างงานทีใ่ช้ 
ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ..................................... 
                                                                                 ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                                                                      ครูผูส้อน  
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ใบงานที ่3.2 
ช่ือวชิา หตัถกรรมงานเชือก      สอนคร้ังที ่      16-18 
หน่วยที ่3  MACRAME ของทีร่ะลกึ     รวม       60     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน   MACRAMEห่วงพวงกุญแจ                จ านวน   9    ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จุดประสงค์ทัว่ไป 
           เพื่อใหมี้ทกัษะในงาน MACRAMEห่วงพวงกุญแจ 
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           เม่ือจบใบงานน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 
                   1.  มดัปมไดถู้กตอ้งสวยงาม 
                   2.  สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
                   3.  น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
                   4.  แสดงออกถึงความเพียร  พยายาม  ในการฝึกทกัษะการมดัปม  มีความรอบครอบ    
                         ในการปฏิบติังาน  และมีความรับผดิชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 
       1.  ตวัอยา่งลายชุดท่ี 1   1 ชุด 
       2   เชือกสีต่างๆ    1  ชุด     
       3.  ชุดอุปกรณ์การปฏิบติังาน    1 ชุด  
       4.  ห่วงโลหะ    1 ชุด 
       5.  อุปกรณ์ในการตกแต่ง   1 ชุด  
       6.  อุปกรณ์เสริม    1 ชุด 
หมายเหตุ     
       วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่ง สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
ข้อควรระวงั  
       เชือก ควรเลือกใชเ้ชือกท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
ข้อเสนอแนะ 
       1.  ควรจดัวางอุปกรณ์ให้ถูกท่ีเพื่อหยบิจบัไดส้ะดวก 
       2.  เลือกวธีิการท างานท่ีตนเองมีความถนดั เช่น การวางมือ  การเลือกใชแ้ผน่บอร์ด 
       3.  วสัดุท่ีใชค้วรวางเพื่อเปรียบเทียบสีก่อน 
       4.  ควรสร้างลายเพื่อก าหนดความยาวเชือก 
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       5.  ในขณะปฏิบติังานควรถกัจากดา้ยบนลงล่าง 
       6.  ควรถกังานจากขวามือแลว้วนไป 
       7.   ควรนัง่ท างานในท่าท่ีสบายท่ีสุด 
       8.  เชือกจะมีสีซ่ึงเป็นสารเคมี ควรลา้งมือทุกคร้ังท่ีเลิกปฏิบติังาน 
       9.  ในการผสมสีเชือกท่ีสวยนั้นควรใชสี้ใหอ้ยูใ่นกลุ่มของสี   
       10. ควรฝึกฝนเป็นประจ า  ใหมี้สมาธิอยา่ใจร้อน  ควรฝึกจากการท างานชา้ๆ  จนเกิดความ
 ช านาญ แลว้ค่อยท างานเร็วข้ึน 
1.  ขั้นสาธิต 
       ครูสาธิตการท าพวงกุญแจตามล าดบัขั้น 
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ล าดับขั้นการสาธิต 
       1.  เตรียมเชือก ความยาว 1 เมตร จ านวน 8 เส้น น าเชือกท่ีเตรียมไวห้าจุดศูนยก์ลางมดัแบบหลงั
ทว ีบนห่วงท่ีเตรียมไว ้โดยเรียงเส้นอยา่งเป็นระเบียบ (ขั้นท่ี 1) 
       2.  มดัพิคอทในลกัษณะลดพิคอทจนครบล าดบัขั้น  ปิดงานดว้ยการถกัตวัหนอนแนวนอน 1 
แถว ทิ้งเชือกไวข้า้งละ 1 เส้น เพื่อร้อยลูกปัดใส่จมูก (ขั้นท่ี 2) 
       3.  ใชเ้ชือกเส้นเดิมถกัตวัหนอนโดยวธีิเวน้ช่องวา่งเพื่อใส่ตานกฮูกในช่องกลาง โยใหเ้ส้นถกั
เป็นเส้นตรง ถกัจากดา้นในออกมาดา้นขา้ง ทั้ง 2 ขา้ง ควรเวน้ช่องระยะใหส้วยงาม และควรถกัทั้ง 2 
ขา้งใหเ้ท่ากนั จะเหลือเชือกขา้งละ 8 เส้น (ขั้นท่ี 3) 
       4   ถกัตวัหนอนโดยใชว้ธีิเก็บขอบดา้นใน โดยเร่ิมถกัจากแถวแรกใชเ้ส้นในสุดเป็นเส้นแกนถกั
ตามล าดบัจนครบเส้น เม่ือถกัแถวท่ี 2 ใหเ้ก็บปลายขอบดา้นนอก ถกั 5 แถว ทั้ง 2 ขา้ง (ขั้นท่ี 4) 
       5  แถวท่ี 6 ถกัเก็บเพื่อรวบงานตามล าดบัขั้นการถกั ทั้ง 2 ขา้ง (ขั้นท่ี 5)   
       6  มดัเชือกโดยใชว้ธีิมดัแบบหลงัทว ีบนห่วงท่ีใส่กุญแจ ตกแต่งชายใหส้วยงาม (ขั้นท่ี 6) 
2.  ขั้นฝึกหัด  
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการมดั MACRAMEห่วงพวงกุญแจ ตามแบบท่ีครูสาธิต 
       2.   เขียนสรุปล าดบัขั้นการปฏิบติังานใหค้รบสมบูรณ์ 
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3.  ข้ันสรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
 1.............................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................
 3............................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
 6............................................................................................................................................. 
 7.............................................................................................................................................
 8............................................................................................................................................. 
 9............................................................................................................................................. 
4.  ขั้นฝึกจนช านาญ 
 ฝึกการมดับ่อยๆ 
 
 
ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ..................................... 
                                                                               ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                                                                      ครูผูส้อน  
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ใบงานที ่3.3 
ช่ือวชิา  หตัถกรรมงานเชือก      สอนคร้ังที ่      19-21 
หน่วยที ่3  MACRAMEของทีร่ะลกึ                                       รวม       60     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน   MACRAMEดอกไม้                 จ านวน   9    ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จุดประสงค์ทัว่ไป 
           เพื่อใหมี้ทกัษะในงาน MACRAME ดอกไม้ 
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           เม่ือจบใบงานน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 
                   1.  มดัปมไดถู้กตอ้งสวยงาม 
                   2.  สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
                   3.  น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
                   4.  แสดงออกถึงความเพียร  พยายาม  ในการฝึกทกัษะการมดั MACRAME ดอกไม้ 
อยา่งมีความรอบครอบ อดทน และมีสมาธิท่ีดี    
                         ในการปฏิบติังาน  และมีความรับผดิชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 
       1.  ตวัอยา่งลายชุดท่ี 2   1 ชุด 
       2   เชือกสีต่างๆ    1  ชุด     
       3.  ชุดอุปกรณ์การปฏิบติังาน    1 ชุด  
       4.  ห่วงโลหะ    1 ชุด 
       5.  อุปกรณ์ในการตกแต่ง   1 ชุด  
       6.  อุปกรณ์เสริม    1 ชุด 
หมายเหตุ     
       วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่ง สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
ข้อควรระวงั  
       เชือก ควรเลือกใชเ้ชือกท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
ข้อเสนอแนะ 
       1.  ควรจดัวางอุปกรณ์ให้ถูกท่ีเพื่อหยบิจบัไดส้ะดวก 
       2.  เลือกวธีิการท างานท่ีตนเองมีความถนดั เช่น การวางมือ  การเลือกใชแ้ผน่บอร์ด 
       3.  วสัดุท่ีใชค้วรวางเพื่อเปรียบเทียบสีก่อน 
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       4.  ควรสร้างลายเพื่อก าหนดความยาวเชือก 
       5.  ในขณะปฏิบติังานควรถกัจากดา้ยบนลงล่าง 
       6.  ควรถกังานจากขวามือแลว้วนไป 
       7.   ควรนัง่ท างานในท่าท่ีสบายท่ีสุด 
       8.  เชือกจะมีสีซ่ึงเป็นสารเคมี ควรลา้งมือทุกคร้ังท่ีเลิกปฏิบติังาน 
       9.  ในการผสมสีเชือกท่ีสวยนั้นควรใชสี้ใหอ้ยูใ่นกลุ่มของสี   
       10. ควรฝึกฝนเป็นประจ า  ใหมี้สมาธิอยา่ใจร้อน  ควรฝึกจากการท างานชา้ๆ  จนเกิดความ
 ช านาญ แลว้ค่อยท างานเร็วข้ึน 
1.  ขั้นสาธิต 
       ครูสาธิตการมดั MACRAME ดอกไม้ ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับขั้นการสาธิต 
       1. เตรียมเชือกความยาว 2 เมตร จ านวน 5 เส้น  ลกัษณะของดอกไมจ้ะท าท่ีละกลีบในลกัษณะ
วงกลม  น าเชือกเส้นท่ี 1 ปักหมุดบนบอร์ดโดยใชจุ้ดศูนยก์ลางเป็นหลกั และน าเชือกท่ีเหลือจ านวน 
3 เส้น มดัแบบหลงัทวดีบัเบิ้ลจนครบล าดบัขั้นเรียงใหส้วยงาม (ขั้นท่ี 1)   
       2.  ใชเ้ชือกเส้นริมดา้นในเป็นเส้นแกนถกัตวัหนอน 1 แถว ใชว้ธีิตวัหนอนเก็บขอบ ใชแ้นว
เฉียงจากดา้นใน ปลายเชือกจะมี 7 เส้น เป็นแถวท่ี 1 (ขั้นท่ี 2) 
       3.  ทิ้งเชือกเส้นท่ี 1 ในแถวท่ี 2 ถกัในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 2 เป็นแถวท่ี 3 ปลายเชือกจะมี 5 เส้น 
(ขั้นท่ี 3) 
       4  ทิ้งเชือกเส้นท่ี 1 ในแถวท่ี 3 ถกัในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 2 เป็นแถวท่ี 4 ปลายเชือกจะมี 3 เส้น  
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 (ขั้นท่ี 4) 
       5  ถกัเก็บมุมกลีบดอกตามล าดบัขั้นตอน  (ขั้นท่ี 5)   
       6.  จากนั้นในวธีิถกัซ ้ าจากขอ้ท่ี 4 ,3,2 ตามล าดบั จะไดก้ลีบดอกไม ้1 กลีบ  (ขั้นท่ี 6) 
**ดอกไม ้1 ดอก จะมีกลีบ 5 กลีบ ****** 
เม่ือท าครบ 5 กลีบแลง้ เก็บงานโดยใชว้ธีิซ่อนตวัหนอน ตามล าดบัขั้นตอนของการถกั MACRAME 
2.  ขั้นฝึกหัด  
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการมดั MACRAME ดอกไมต้ามแบบท่ีครูสาธิต 
       2.   เขียนสรุปล าดบัขั้นการปฏิบติังานใหค้รบสมบูรณ์ 
          
 
 
 
 
 
 
 
3.  ข้ันสรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
 1............................................................................................................................................. 
  2.............................................................................................................................................
 3............................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
 6............................................................................................................................................. 
 7.............................................................................................................................................
 8.............................................................................................................................................
 4.  ขั้นฝึกจนช านาญ 
 ฝึกการมัดบ่อยๆ 
ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ..................................... 
                                                                              ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                                                                      ครูผูส้อน  
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ใบงานที ่3.4 
ช่ือวชิา หตัถกรรมงานเชือก      สอนคร้ังที ่      22-24 
หน่วยที ่3  MACRAME ของท่ีระลึก                                        รวม       60     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน  MACRAME ผเีส้ือ                 จ านวน   9    ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จุดประสงค์ทัว่ไป 
           เพื่อใหมี้ทกัษะในงาน MACRAME ผเีส้ือ 
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           เม่ือจบใบงานน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 
                   1.  มดัปมไดถู้กตอ้งสวยงาม 
                   2.  สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
                   3.  น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
                   4.  แสดงออกถึงความเพียร  พยายาม  ในการฝึกทกัษะการมดั   MACRAME ผเีส้ือ มี
ความรอบครอบ  อดทน และมีสมาธิท่ีดี      ในการปฏิบติังาน  และมีความรับผดิชอบในการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 
       1.  ตวัอยา่งลายชุดท่ี 3   1 ชุด 
       2   เชือกสีต่างๆ    1  ชุด     
       3.  ชุดอุปกรณ์การปฏิบติังาน    1 ชุด  
       4.  ห่วงโลหะ    1 ชุด 
       5.  อุปกรณ์ในการตกแต่ง   1 ชุด  
       6.  อุปกรณ์เสริม    1 ชุด 
หมายเหตุ     
       วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่ง สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
ข้อควรระวงั  
       เชือก ควรเลือกใชเ้ชือกท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
ข้อเสนอแนะ 
       1.  ควรจดัวางอุปกรณ์ให้ถูกท่ีเพื่อหยบิจบัไดส้ะดวก 
       2.  เลือกวธีิการท างานท่ีตนเองมีความถนดั เช่น การวางมือ  การเลือกใชแ้ผน่บอร์ด 
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       3.  วสัดุท่ีใชค้วรวางเพื่อเปรียบเทียบสีก่อน 
       4.  ควรสร้างลายเพื่อก าหนดความยาวเชือก 
       5.  ในขณะปฏิบติังานควรถกัจากดา้ยบนลงล่าง 
       6.  ควรถกังานจากขวามือแลว้วนไป 
       7.   ควรนัง่ท างานในท่าท่ีสบายท่ีสุด 
       8.  เชือกจะมีสีซ่ึงเป็นสารเคมี ควรลา้งมือทุกคร้ังท่ีเลิกปฏิบติังาน 
       9.  ในการผสมสีเชือกท่ีสวยนั้นควรใชสี้ใหอ้ยูใ่นกลุ่มของสี   
       10. ควรฝึกฝนเป็นประจ า  ใหมี้สมาธิอยา่ใจร้อน  ควรฝึกจากการท างานชา้ๆ  จนเกิดความ
 ช านาญ แลว้ค่อยท างานเร็วข้ึน 
1.  ขั้นสาธิต 
       ครูสาธิตการมดั MACRAME ผเีส้ือ ตามล าดบัขั้น 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
ล าดับขั้นการสาธิต 
       1.  เตรียมเชือกความยาว 2  เมตร จ านวน 4 เส้น เร่ิมการท างานจากพนัหลงัทว ี2 ทาง บนเส้น
แกน จ านวน 3 เส้น สังเกตเส้นเชือกจะมีปลายเชือกทั้ง 2 ขา้ง  โดยเร่ิมจากปีกดา้นบน ดา้นซา้ยและ
ขวา  (ขั้นท่ี 1)  
       2.  ใชเ้ส้นดา้นเป็นเส้นแกนถกัตวัหนอนเก็บปลาย 6 แถว มดัห่วง หกัมุม ตามแบบ แลว้มดั
แบบเดิมเพื่อวนกลบั จะไดปี้กดา้นบน  1 ปีก ปีกซา้ย และปีกขวา (ขั้นท่ี 2) 
       3.  ใชว้ธีิถกัในลกัษณะเดิมเพื่อท าปีกบน 3 แถว (ขั้นท่ี 3) 
       4   มดัปม 1 ปม ตามแบบแลว้ถกัซ ้ าอีก 3 แถว จะไดปี้กดา้นล่าง ปีกซา้ยและปีกขวา (ขั้นท่ี 4) 
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       5  เก็บงานใหเ้รียบร้อย จากนั้นมดัตวัพิคอทเพื่อท าส่วนตวัผีเส้ือ (ขั้นท่ี 5)   
       6.  ท าหนวด ขา้งละ 1 เส้น จะไดผ้เีส้ือ 1 ตวั (ผลงานส าเร็จ ขั้นท่ี 6) 
2.  ขั้นฝึกหัด  
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการมดั MACRAME ผเีส้ือ ตามแบบท่ีครูสาธิต 
       2.   เขียนสรุปล าดบัขั้นการปฏิบติังานใหค้รบสมบูรณ์ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ข้ันสรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
 1............................................................................................................................................. 
 2.............................................................................................................................................
 3............................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
 6............................................................................................................................................. 
 7............................................................................................................................................. 
 8............................................................................................................................................. 
 9............................................................................................................................................. 
4.  ขั้นฝึกจนช านาญ 
       ฝึกการมดัปมบ่อยๆ 
ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ..................................... 
                                                                             ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                                                                      ครูผูส้อน  
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ใบงานที ่3.5 
ช่ือวชิา หตัถกรรมงานเชือก     สอนคร้ังที ่      25-28 
หน่วยที ่MACRAME ของที่ระลกึ     รวม       60     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน  MACRAME ทีแขวนผา้เช็ดมือ               จ านวน   12    ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จุดประสงค์ทัว่ไป 
           เพื่อใหมี้ทกัษะในงาน MACRAME ทีแ่ขวนผ้าเช็ดมือ 
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           เม่ือจบใบงานน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 
                   1.  มดัปมไดถู้กตอ้งสวยงาม 
                   2.  สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
                   3.  น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
                   4.  แสดงออกถึงความเพียร  พยายาม  ในการฝึกทกัษะการมดัMACRAME ผเีส้ือ  มี
ความรอบครอบ   อดทนและมีสมาธิท่ีดี ในการปฏิบติังาน  และมีความรับผดิชอบในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 
       1.  ตวัอยา่งลายชุดท่ี 1   1 ชุด 
       2   เชือกสีต่างๆ    1  ชุด     
       3.  ชุดอุปกรณ์การปฏิบติังาน    1 ชุด  
       4.  ห่วงพลาสติก    1 ชุด 
       5.  อุปกรณ์ในการตกแต่ง   1 ชุด  
       6.  อุปกรณ์เสริม    1 ชุด 
หมายเหตุ     
       วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่ง สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
ข้อควรระวงั  
       เชือก ควรเลือกใชเ้ชือกท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
ข้อเสนอแนะ 
       1.  ควรจดัวางอุปกรณ์ให้ถูกท่ีเพื่อหยบิจบัไดส้ะดวก 
       2.  เลือกวธีิการท างานท่ีตนเองมีความถนดั เช่น การวางมือ  การเลือกใชแ้ผน่บอร์ด 
       3.  วสัดุท่ีใชค้วรวางเพื่อเปรียบเทียบสีก่อน 
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       4.  ควรสร้างลายเพื่อก าหนดความยาวเชือก 
       5.  ในขณะปฏิบติังานควรถกัจากดา้ยบนลงล่าง 
       6.  ควรถกังานจากขวามือแลว้วนไป 
       7.   ควรนัง่ท างานในท่าท่ีสบายท่ีสุด 
       8.  เชือกจะมีสีซ่ึงเป็นสารเคมี ควรลา้งมือทุกคร้ังท่ีเลิกปฏิบติังาน 
       9.  ในการผสมสีเชือกท่ีสวยนั้นควรใชสี้ใหอ้ยูใ่นกลุ่มของสี   
       10. ควรฝึกฝนเป็นประจ า  ใหมี้สมาธิอยา่ใจร้อน  ควรฝึกจากการท างานชา้ๆ  จนเกิดความ
 ช านาญ แลว้ค่อยท างานเร็วข้ึน 
1.  ขั้นสาธิต 
       ครูสาธิตการมดั MACRAME ทีแ่ขวนผ้าเช็ดมือ ตามล าดบัขั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับขั้นการสาธิต 
       1.  เตรียมเชือกความยาว 180 เมตร จ านวน 24 เส้น แบ่งเป็นสีขาว 8 เส้น สีชมพ ู16 เส้น น า
เชือกทั้งหมดมาพนัแบบหลงัทวดีบัเบิ้ลลงบนห่วงท่ีเตรียมไว ้โดยเรียงสีตามตวัอยา่ง(ขั้นท่ี 1) 
       2.  แบ่งเชือกออกเป็น 2 ขา้ง พนัตวัหนอนเพื่อท ากลีบดอกไมใ้นลกัษณะของการพนัหลงัเต่า
ตามล าดบัขั้นการท างานขา้งละ 1 กลีบดอก (ขั้นท่ี 2) 
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       3.  เม่ือเก็บงานแลว้ถกัพิคอทในลกัษณะปมเพื่อท าเกสรตามล าดบัขั้นการท าปมตกแต่ง ดา้นขา้ง
มดัตวัหนอน 2 แถวเพื่อลดช่องวา่งตามตวัอยา่ง (ขั้นท่ี 3) 
       4  มดัพิคอทแลว้มดัตวัหนอนตามขอ้ 2 เพื่อสร้างกลีบดอกไม ้เก็บงานดว้ยพิคอทขา้งละ 1 ตวั 
(ขั้นท่ี 4) 
       5  มดัพิคอทจากมุมใหเ้ป็นเส้นตรง แลว้มดัแบบลดพิคอทใหป้ลายแหลม ปิดงานดว้ยการมดั
หนอนแนวนอน 1 แถว  (ขั้นท่ี 5)   
       6. จากนั้นเป็นการเก็บงานเพื่อท าห่วงท่ีแขวน มดัตวัหนอนแนวตั้ง เวน้ช่องวา่งเพื่อรวบงานโดย
มดัปมเลข 8 หรือมดัรวบพิคอทใหญ่ เก็บงานรอบนอกดว้ยตวัหนอน ตดัเชือกท่ีไม่ใชอ้อกเก็บปมให้
เรียบร้อย เชือกท่ีเหลือถกัคดัเวร์ิคเพื่อสร้างห่วงเพื่อใชแ้ขวน (ตวัอยา่งงานส าเร็จ ขั้นท่ี 6) 
2.  ขั้นฝึกหัด  
       1.  ใหผู้เ้รียนฝึกการมดั MACRAME ทีแ่ขวนผ้าเช็ดมือ ตามแบบท่ีครูสาธิต 
       2.   เขียนสรุปล าดบัขั้นการปฏิบติังานใหค้รบสมบูรณ์ 
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3.  ข้ันสรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
 1.............................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................
 3............................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
 6............................................................................................................................................. 
 7.............................................................................................................................................
 8.............................................................................................................................................
 9............................................................................................................................................. 
4.  ขั้นฝึกจนช านาญ 
       1. ใหผู้เ้รียนใชเ้วลาวา่งมัด MACRAME ทีแ่ขวนผ้าเช็ดมือ ในรูปแบบอ่ืนๆโดยสร้างลายข้ึน
ตามความชอบ  
       2.  สรุปล าดบัขั้นการมดั MACRAME ทีแ่ขวนผ้าเช็ดมือ ลงในใบงานใหไ้ดใ้จความชดัเจน 
       สรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
 1.............................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................
 3............................................................................................................................................. 
 4.............................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
 6............................................................................................................................................. 
 7.............................................................................................................................................
 8............................................................................................................................................. 
 9............................................................................................................................................. 
       ก าหนดส่งงาน 
วนัท่ี........................................เดือน.................................................พ.ศ..................................... 
                                                                                ...........................................................  
                                                                                                        (นางสาวจรินทร์   เล้ียงสุข) 
                                                                    ครูผูส้อน  
 
  
            


