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แบบฝึ กหัดที่ 3.1 เรื่ องลักษณะการมัดปม.ในงานMACRAME ของที่ระลึก จานวน 1 ข้อ
3. ครู นาเสนอเนื้อหา หน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก แบบบรรยายประกอบการสาธิต
และการถาม-ตอบ หลักการมัดปมในงานMACRAME ของที่ระลึกสังเกตความสนใจ การมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมของผูเ้ รี ยน เพื่อซักถามปั ญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในการเรี ยนรู ้พร้อมกับให้ผเู ้ รี ยน
ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาจากเอกสาร ประกอบการเรี ยนประจาหน่วยที่ 3 ดังรายละเอียดของ
เนื้อหา ดังต่อไปนี้

ลักษณะการมัดปมในงานของที่ระลึก
ปมพิคอท

มัดตัวหนอน

ถักแท๊ต
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การถักคัดเวอริ์ ค

4. ครู ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดเมื่อผูเ้ รี ยน เรี ยนจบเนื้อหาในแต่ละหน่วย ซึ่ งประกอบด้วย
แบบฝึ กหัดที่ 3.2 วิธีมดั ปมพิคอท จานวน 1 ข้อ
แบบฝึ กหัดที่ 3.3 วิธีใช้ปมแท๊ต จานวน 2 ข้อ
แบบฝึ กหัดที่ 3.4 การมัดปมตกแต่ง จานวน 1 ข้อ
ขั้นทากิจกรรมปฏิบัติ
1. ครู จดั ผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
2. ครู อธิ บายจุดประสงค์และขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน ใบงานที่ 3.1 3.2 3.3 3.4 และ
ใบงานที่ 3.5
3 ครู ดูแลการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
4. ครู เ ดิ น ตรวจการปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มกับ ให้ ค าแนะน าและก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ปและประเมินผล
1. ครู สรุ ปเนื้อหา หน่วยการเรี ยนที่ 3. MACRAME ของที่ระลึก
ด้วยการอธิ บายและถามตอบ และสรุ ปผลงานปฏิบตั ิในรายละเอียดของเนื้ อหาดังต่อไปนี้
ลักษณะการมัดปมในงานของที่ระลึก
ปมพิคอท
มัดตัวหนอน
ถักแท๊ต
การถักคัดเวอริ์ ค
การมัดห่วง
การเก็บงาน
ทิศทางของเชือก
การดูแลและการเก็บรักษางานของที่ระลึก
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MACRAME ของที่ระลึก
MACRAME ห่วงพวงกุญแจ
MACRAME ดอกไม้
MACRAME ผีเสื้ อ
2. ครู สรุ ปเนื้ อหาของการเรี ยนประจาหน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก ด้วยการถาม ตอบ
เป็ นกลุ่มและรายบุคคลโดยมีแนวคาถามและแนวคาตอบดังรายละเอียดต่อไปนี้
MACRAME ของที่ระลึกมีกี่ประเภท
การสร้างงานของที่ระลึกต่างกันอย่างไรกับของใช้
งานประเภทของที่ระลึกควรมีลกั ษณะอย่างไร
การถักห่วงแบ่งออกเป็ นกี่แบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ลักษณะของการปมตกแต่งมีลกั ษณะอย่างไร
ลาดับขั้นตอน MACRAME ของที่ระลึก มีลาดับขั้นอย่างไร
ลาดับขั้นตอนMACRAME ห่วงพวงกุญแจมีลาดับขั้นอย่างไร
ลาดับขั้นตอน MACRAME ดอกไม้ มีลาดับขั้นอย่างไร
ลาดับขั้นตอน MACRAME ผีเสื้ อ มีลาดับขั้นอย่างไร
ลาดับขั้นตอน MACRAME ข้อมือ มีลาดับขั้นอย่างไร
ทิศทางของเชือกมีลกั ษณะอย่างไร
การมัดเชือกสายคล้องควรมีหลักในการสร้างทิศทางของเชือกอย่างไร
การมัดตัวหนอนควรใช้กบั งานประเภทใด
การมัดตัวหนอนแนวตั้งมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการมัดตัวหนอนแนวนอนอย่างไร
การมัดพิคอทมุมต่างๆควรใช้กบั งานลักษณะใด เช่นอะไรบ้างบ้าง
การตกแต่งชนิดพิเศษควรใช้อย่างไรและกับงานประเภทใด เช่น
การดูแลเก็บรักษาMACRAME ของที่ระลึกควรเก็บอย่างไร
MACRAME ของที่ระลึก มีลกั ษณะเฉพาะอย่างไร
3. ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ ลาดับขั้นตอน MACRAME ดอกกุหลาบ ในเอกสาร
ประกอบการเรี ยนหน่วยที่ 3
4. ครู ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังการเรี ยนหน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก จานวน 20
ข้อ
สื่ อการเรียนการสอน
สื่ อสิ่ งพิมพ์
สุ ดสาย เชียรวิจิตร . (2537). กรอบวัตถุมงคล เมคราเม่ . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ แม่บา้ น
สุ ดสาย เชียรวิจิตร . (2550). พืน้ ฐานการมัด เมคราเม่ . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ แม่บา้ น
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เบญจวรรณ รจิตวิวฒั น์ . (2532) เมคราเม่ มัดสวยด้ วยเชือก . กรุ งเทพฯ :
นิตยสารขวัญเรื อน และงานฝี มือ
ดาว เพิ่มสู งเนิ น.การเย็บปัก เมคราเม่ . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แอ๊คคิวเรท
เอกสารประกอบการเรี ยน หน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก
แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก
แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง MACRAME ของที่ระลึก
ใบงานที่ 3.1 วิธีใช้ปมในงาน MACRAMEของที่ระลึก
ใบงานที่ 3.2 MACRAME ห่วงพวงกุญแจ
ใบงานที่ 3.3 MACRAMEดอกไม้
ใบงานที่ 3.4 MACRAMEผีเสื้ อ
ใบงานที่ 3.5 MACRAME ที่แขวนผ้าเช็ดมือ
สื่ อโสตทัศน์
1. ซี ดี รอม ตัวอย่างงาน MACRAMEของที่ระลึก
2. กระดานไวท์บอร์ด-ปากกา
สื่ อวัสดุ
1. ชุดสาธิตวิธีผกู มัด ปม
1
ชุด
2. ชุดสาธิตการสร้างงานของที่ระลึก
1
ชุด
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เชือกสี ต่างๆ
จานวน 1 ชุด
2. ลูกปัด
จานวน 1 ชุด
3. ชุดอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
จานวน 1 ชุด
4. วัสดุในการสาธิต
จานวน 1 ชุด
งานทีม่ อบหมายหรือกิจกรรม
ก่อนเรียน
1. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบประเมินผลก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนที่ 3 จานวน 20 ข้อ
2. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนที่ 3 จากเอกสารประกอบการ
เรี ยน
ขณะเรียน
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชา จากเอกสารประกอบการเรี ยนหน่วยการเรี ยนที่ 3
MACRAME ของที่ระลึก
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2. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยเนื้ อหาของการเรี ยน เมื่อผูเ้ รี ยน เรี ยนจบเนื้อหาแต่ละ
เรื่ องดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบฝึ กหัดที่ 3.1 ลักษณะการมัดปมในงานMACRAME จานวน 1 ข้อ
แบบฝึ กหัดที่ 3.2 วิธีมดั ปมพิคอท จานวน 1 ข้อ
แบบฝึ กหัดที่ 3.3 วิธีมดั ปมแท๊ต จานวน 1 ข้อ
แบบฝึ กหัดที่ 3.4 การมัดปมตกแต่งจานวน 2 ข้อ
3. ศึกษาและปฏิบตั ิงานตามใบงาน ดังต่อไปนี้
ใบงานที่ 3.1 วิธีใช้ปมในงาน MACRAME ของที่ระลึก
ใบงานที่ 3.2 MACRAME ห่วงพวงกุญแจ
ใบงานที่ 3.3 MACRAME ดอกไม้
ใบงานที่ 3.4 MACRAME ผีเสื้ อ
ใบงานที่ 3.5 MACRAMEที่แขวนผ้าเช็ดมือ
4. .ให้ผเู ้ รี ยนจัดทาแฟ้ มสะสมงานเพื่อพัฒนางานปฏิบตั ิ หน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก
5. ให้ผเู้ รี ยนไปศึกษาถึงลักษณะของงาน MACRAME ประเภทของใช้ในบ้าน ตามเอกสาร
หรื อเว็บไซด์
6. ดูแลทาความสะอาดห้องเรี ยนตามตารางทาความสะอาดประจาวัน
หลังเรียน
1. ให้ผเู้ รี ยนตรวจปรับแบบฝึ กหัดที่ 3.1 3.2 3.3 และ3.4 จากแนวตอบแบบฝึ กหัดของ
ครู ผสู้ อน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากการประเมินผลก่อนเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนทราบ
3. ให้ผเู้ รี ยนตรวจปรับใบงานที่ 3.1 3.2 3.3 3.4 และ 3.5 ตามแบบเฉลยของครู
4. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและเขียนรายละเอียดของแฟ้ มสะสมงานเพื่อพัฒนางานปฏิบตั ิหน่วยที่ 3
MACRAME ของที่ระลึก
การวัดการประเมินผล
ก่อนเรียน
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรี ยน หน่วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก(คะแนนเต็ม 20
คะแนน) บันทึกผลคะแนนลงในแบบฟอร์ ม ใบสรุ ปการประเมินผลช่องก่อนเรี ยน
2. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของผูเ้ รี ยน ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้สาระสาคัญ และ
หัวข้อเนื้อหาสาระ จากเอกสารประกอบการเรี ยน
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ขณะเรียน
ภาคทฤษฎี
1. สั ง เกตความสนใจของผูเ้ รี ย นระหว่า งที่ มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ลอดจนการวาง
แผนการดาเนินงาน ตามรายละเอียดของใบงานที่3.1 3.2 3.3 3.4 และ 3.5
2. สั ง เกต การเตรี ย มงานก่ อนการปฏิ บ ตั ิ ง าน เช่ น เครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ ใ นการท า
แบบฝึ กหัด ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การเตรี ยมพื้นที่ในการปฏิบตั ิงานให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานด้วย
ความปลอดภัย
3. สังเกตความสนใจในการดาเนิ นงาน การใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ การดูแลเก็บรักษา
เครื่ องมือ ตลอดจนลักษณะนิ สัยในการทางาน พร้อมบันทึกคะแนนลงในใบประเมินผลแต่ละใบ
งาน

ภาคปฏิบัติ
1. สังเกตความสนใจของผูเ้ รี ยนในการศึกษารายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใบงานที่ 3.1
3.2 3.3 3.4 และ 3.5
2. สังเกตการเตรี ยมงานก่อนการปฏิบตั ิงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ คู่มือการปฏิบตั ิงานให้
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
3. สังเกตความสนใจของการดาเนิ นงาน การใช้วสั ดุอุปกรณ์ อย่างปลอดภัยและการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการทางานตลอดจนลักษณะนิ สัยการทางาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลง
ในแบบประเมินผลแต่ละใบงาน
หลังเรียน
ภาคทฤษฎี
1. ตรวจผลการตอบแบบฝึ กหัดท้ายเนื้อหาประจาหน่วยการเรี ยนที่ 3 แบบฝึ กหัดที่ 3.1
3.2 3.3และ 3.4
1.1 ตรวจผลปฏิบตั ิงานใน แบบฝึ กหัดที่ 3.1 เรื่ อง ลักษณะของการมัดปมในงาน
MACRAME จานวน 1ข้อ (7 ข้อย่อย) พร้อมบันทึกผลลงในแบบประเมินผลลงในแบบประเมินผล
กิจกรรมระหว่างเรี ยนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
1.1.1 ตอบคาถามเรื่ องผูกปมถูกต้องสมบูรณ์ ได้ 3 คะแนน
1.1.2 ตอบคาถามเรื่ องปิ ดปมถูกต้องสมบูรณ์ ได้ 2 คะแนน
1.1.3 ตอบคาถามเรื่ องการเหลาปลายเชือกถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 3 คะแนน
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1.1.4 ตอบคาถามเรื่ องการใช้วสั ดุตกแต่งถูกต้องสมบูรณ์ ได้ 2 คะแนน
1.1.5 ตอบคาถามเรื่ องการเชื่อมงานถูกต้องสมบูรณ์ ได้ 2 คะแนน
1.1.6 ตอบคาถามเรื่ องการมัดปมตกแต่ง ถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 4 คะแนน
1.1.7 ตอบคาถามเรื่ องมัดปิ ดห่วงถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 4 คะแนน
1.2 ตรวจผลปฏิบตั ิงานใน แบบฝึ กหัดที่ 3.2เรื่ อง วิธีมดั พิคอท จานวน 1 ข้อ (3
ข้อ ย่อย)พร้ อ มบัน ทึ ก ผลลงในแบบประเมิ น ผลลงในแบบประเมิ นผลกิ จ กรรมระหว่า งเรี ย นมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.2.1 ตอบคาถามเรื่ องการมัดพิคอทเส้นตรง 1 สี ได้ ถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 3 คะแนน
1.2.2 ตอบคาถามเรื่ องการมัดพิคอทเกลียว ได้ ถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 4 คะแนน
1.2.3 ตอบคาถามเรื่ องการเชื่อมพิคอท ได้ ถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 3 คะแนน
1.3 ตรวจผลปฏิบตั ิงานใน แบบฝึ กหัดที่ 3.3 เรื่ อง วิธีใช้ปมแท๊ตจานวน 2 ข้อ
พร้อมบันทึกผลลงในแบบประเมินผลกิจกรรมระหว่างเรี ยนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.3.1 ตอบคาถามเรื่ องปมแท๊ต 1 สี ได้ถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 5 คะแนน
1.3.2 ตอบคาถามเรื่ องปมแท๊ต 2 สี ได้ถูกต้องสมบูรณ์
ได้ 5 คะแนน
1.4 ตรวจผลปฏิบตั ิงานในแบบฝึ กหัดที่ 3.4 เรื่ อง การมัดปมตกแต่ง จานวน 1
ข้อ พร้อมบันทึกผลลงในแบบประเมินผลลงในแบบประเมินผลกิจกรรมระหว่างเรี ยนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
1. อธิ บายลาดับขั้นตอนมัดปมตกแต่งถูกต้องครบขั้นตอน ได้ 20 คะแนน
2. อธิบายลาดับตอนการมัดปมตกแต่งไม่ครบขั้นตอน ได้ 5 คะแนน
3. สังเกตความสนใจของผูเ้ รี ยนที่ตรวจปรับแบบฝึ กหัดที่ 3.1 3.2 3.3 และ3.4
จากแนวตอบกิจกรรมของครู ผสู ้ อน

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3

90

4. ตรวจแบบประเมินผลหลังการเรี ยนท้ายหน่วยการเรี ยนที่ 3 MACRAME ของ
ที่ระลึก 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) บันทึกผลลงในสรุ ปการประเมินผลหลังช่องการเรี ยน
4. เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ระดับดีมาก
4.2 คะแนนตั้งแต่ 14 และ 15 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ระดับ
ดี
4.3 คะแนนตั้งแต่ 12 และ 13 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ระดับ
ปานกลาง
4.4 คะแนนตั้งแต่ 10 และ 11 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ระดับ
อ่อน
4.5 คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ต่ากว่าเกณฑ์
ต้องปรับปรุ งแก้ไข
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยน ได้คะแนนต่ ากว่า 10 คะแนน หรื อมีผลการเรี ยนต่ ากว่า
เกณฑ์ให้ผเู ้ รี ยนทบทวนเนื้อหา เรื่ อง MACRAME ของที่ระลึก จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ สาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีผลการเรี ยนต่ ากว่าเกณฑ์แล้วทบทวนเนื้ อหาและสอบแก้ตวั ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ครู ผสู ้ อนกาหนด จะได้คะแนนเท่ากับ 10 คะแนน
ภาคปฏิบัติ
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบงานของผูเ้ รี ยน บันทึกผลการปฏิ บตั ิงานตามใบงานที่ 3.1 3.2
3.3 3.4 และใบงานที่ 3.5 ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การเตรี ยมงาน
1.2 การเลือกใช้วสั ดุ
1.3 ลาดับการปฏิบตั ิงาน
1.4 การดูแลและการรักษาวัสดุอุปกรณ์
1.5 ผลงานสาเร็ จ
1.1 รายละเอียดการเตรี ยมงาน (3 คะแนน) ประกอบด้วย
1.1.1 มีการวางแผนในการทางาน (1 คะแนน)
- มีการวางแผน ได้ 1 คะแนน
- ไม่มีการวางแผน ได้ 0 คะแนน
1.1.2 การจัดเตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีระบบ (1 คะแนน)
- มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีระบบ ได้ 1 คะแนน
- ไม่มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีระบบ ได้ 0 คะแนน
1.1.3 ศึกษารายละเอียดใบงาน (1 คะแนน)
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1.2

1.3

1.4

1.5

- มีการศึกษารายละเอียด ได้ 1 คะแนน
- ไม่มีการศึกษารายละเอียด ได้ 0 คะแนน
การเลือกใช้วสั ดุ (3 คะแนน) ประกอบด้วย
1.2.1 มีการวางแผนในการใช้วสั ดุอย่างเหมาะสมกับงาน (1 คะแนน)
- มีการวางแผน ได้ 1 คะแนน
- ไม่มีการวางแผน ได้ 0 คะแนน
1.2.2 มีความปลอดภัยในการทางาน (1 คะแนน)
- มีความปลอดภัยในการทางาน ได้ 1 คะแนน
- ไม่มี ความปลอดภัยในการทางาน ได้ 0 คะแนน
1.2.3 ใช้วสั ดุอย่างประหยัด (1 คะแนน )
- ใช้วสั ดุอย่างประหยัดได้ 1 คะแนน
- ไม่ใช้วสั ดุอย่างประหยัด ได้ 0 คะแนน
การปฏิบตั ิงาน (4 คะแนน) ประกอบด้วย
1.3.1 ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน(2 คะแนน)
- มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอน ได้ 2 คะแนน
- มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอนพอใช้ ได้ 1 คะแนน
- ไม่มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอน ได้ 0 คะแนน
1.3.2 รู ้จกั การแก้ปัญหา (1 คะแนน)
- มี ได้ 2 คะแนน
- ไม่มี ได้ 0 คะแนน
1.3.3 การปฏิบตั ิงานถูกต้องและปลอดภัย (1 คะแนน)
- การปฏิบตั ิงานถูกต้องและปลอดภัย ได้ 1 คะแนน
- การปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้อง ได้ 0 คะแนน
การดูแลและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ (2 คะแนน) ประกอบด้วย
1.4.1 การดูแลและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม (2 คะแนน)
- มีการดูแลและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
ได้ 2 คะแนน
- มีการดูแลและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
ได้ 0 คะแนน
ผลงานสาเร็ จ (8คะแนน) ประกอบด้วย
1.5.1 ผลงานสาเร็ จถูกต้องสมบูรณ์ (2 คะแนน)
- ผลงานสาเร็ จถูกต้องชัดเจน ได้ 2 คะแนน
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- ผลงานสาเร็ จถูกต้องไม่ชดั เจน ได้1คะแนน
1.5.2 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์(2 คะแนน) ประกอบด้วย
- มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ได้ 2 คะแนน
- ไม่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้ 0 คะแนน
1.5.3 ผลงานมีความประณี ตสะอาดเรี ยบร้อย (2 คะแนน)
- มีความประณี ตสะอาดเรี ยบร้อยดี ได้ 2 คะแนน
- มีความสะอาดเรี ยบร้อยพอใช้ ได้ 1 คะแนน
1.5.4 เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด(2 คะแนน) ประกอบด้วย
- เสร็ จทันเวลาที่กาหนดข้อมูลสมบูรณ์ชดั เจนได้ 2 คะแนน
- เสร็ จทันเวลาที่กาหนดข้อมูลไม่สมบูรณ์ชดั เจนได้ 1 คะแนน
- เสร็ จไม่ทนั เวลาที่กาหนดได้ 0 คะแนน
2. เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงาน “ผ่าน” ระดับดีมาก
2.2 คะแนนตั้งแต่ 14 และ 15 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงาน “ผ่าน” ระดับดี
2.3 คะแนนตั้งแต่ 12 และ 13 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงาน “ผ่าน” ระดับปานกลาง
2.4 คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงาน “ไม่ ผ่าน” ต้องปรับปรุ งแก้ไข
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยน ได้คะแนนต่ ากว่า 12 คะแนน หรื อมีผลการเรี ยนต่ ากว่า
เกณฑ์ให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานให้สมบูรณ์ ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมกับขอรับ
การประเมินการปฏิบตั ิงานต่อครู ผสู ้ อนอีกครั้ง สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีการซ่ อมเสริ มการปฏิบตั ิงาน จะ
ได้คะแนนเท่ากับ 12 คะแนน หรื อมีผลการเรี ยนในระดับปานกลาง
3. สังเกตความสนใจของผูเ้ รี ยนในการตรวจปรับใบงานที่ 3.1 3.2 3.3 3.4และใบงานที่ 3.5
ตามแบบเฉลยของครู
ภาคจิตพิสัย
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ (20
คะแนน) ประกอบด้วย
1. การตรงต่อเวลา (2 คะแนน) ประกอบด้วย
1.1 มาเรี ยนตรงต่อเวลา ได้ 2 คะแนน
1.2 มาเรี ยนสาย ได้ 1 คะแนน
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1.3 มาเรี ยนสายเกิน 15 นาที / ขาดเรี ยน ได้ 0 คะแนน
2. ความรับผิดชอบ (10 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ – การจัดเก็บเครื่ องมือ (2 คะแนน)
- มีการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ – การจัดเก็บเครื่ องมืออย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ได้ 2 คะแนน
- ไม่เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ – การจัดเก็บเครื่ องมือไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ได้ 0 คะแนน
2.2 ความตั้งใจในการทางาน (3 คะแนน)
- มีความตั้งใจสม่าเสมอ ได้ 3 คะแนน
- มีความตั้งใจเป็ นบางครั้ง ได้ 2 คะแนน
- ไม่มีความตั้งใจ ได้ 1 คะแนน
2.3 การดูแล- การเก็บรักษาเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ (2 คะแนน)
- การดูแล- การเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์อยูใ่ นสภาพที่ปกติ
ได้ 2 คะแนน
- การดูแล- การเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์อยูใ่ นสภาพที่ไม่ปกติ
ได้ 0 คะแนน
2.4 การส่ งงาน (2 คะแนน)
- มีการส่ งงานตรงต่อเวลา ได้ 2 คะแนน
- ส่ งงานไม่ตรงต่อเวลา ได้ 1 คะแนน
- ส่ งงานเลยเวลาที่กาหนด ได้ 0 คะแนน
2.5 ค้นคว้าหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (2 คะแนน)
- ค้นคว้าหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ได้ 2 คะแนน
- ไม่มีการค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง ได้ 0 คะแนน
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ (3 คะแนน) ประกอบด้วย
3.1 มีการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ได้ 2 คะแนน
3.2 ยิม้ แย้มแจ่มใส วาจาสุ ภาพ ได้ 1 คะแนน
4. การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(5 คะแนน) ประกอบด้วย
4.1 ประกอบอาชีพอิสระได้ตามศักยภาพของตนเองได้ 2 คะแนน
4.2 ทางานที่ได้รับมอบหมายได้ดว้ ยตนเองได้ 2 คะแนน
4.3 ค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง ได้ 1 คะแนน
4.4 ขาดคุณสมบัติ หรื อ ไม่ถูกระเบียบ ได้ 0 คะแนน
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แบบฝึ กหัดที่ 3.1
เรื่ อง ลักษณะของการมัดปมในงาน MACRAME งานของที่ระลึก
คาสั่ ง จงตอบคาถามให้สมบูรณ์
1. จงอธิบายลักษณะของปมและวิธีผกู ปมในงานMACRAME ของที่ระลึกโดยละเอียด
1.1 การผูกปม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 การปิ ดปม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 การเหลาปลายเชือก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.4 การใช้วสั ดุตกแต่ง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.5 การเชื่อมงาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.6 การมัดปมตกแต่ง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.7 การมัดปิ ดห่ วง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบฝึ กหัดที่ 3.2
เรื่อง วิธีการมัดพิคอท
คาสั่ ง จงตอบคาถามให้สมบูรณ์
1. จงอธิบายมัดพิคอทมาโดยละเอียด
1.1 การมัดพิคอทเส้นตรง 1 สี
1.2 การมัดพิคอทเกลียว
1.3 การมัดพิคอทเส้นตรง 2 สี
การมัดพิคอทเส้นตรง 1 สี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
การมัดพิคอทเกลียว
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
การมัดพิคอทเส้นตรง 2 สี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
แบบฝึ กหัดที่ 3.3
เรื่อง วิธีใช้ ปมแท๊ต
คาสั่ ง จงตอบคาถามให้สมบูรณ์
1. จงอธิบายลักษณะทิศทางของการถักปมแท๊ต 1 สี โดยละเอียด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. จงอธิบายวิธีการลักษณะทิศทางของการถักปมแท๊ต 2 สี โดยละเอียด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
แบบฝึ กหัดที่ 3.4
เรื่อง การมัดปมตกแต่ ง
คาสั่ ง จงอธิ บายถึงลาดับขั้นการมัดปมตกแต่งมาพอเข้าใจ
ลาดับขั้นการมัดปมเพื่อการตกแต่ง
ขั้นที่ 1………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 2………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 3………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 4………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 5………………………………………………………………………………………………

เรื่อง การมัดปมตกแต่ ง 2
คาสั่ ง จงอธิ บายถึงลาดับขั้นการมัดปมตกแต่งมาพอเข้าใจ
ลาดับขั้นการมัดปมเพื่อการตกแต่ง
ตอบ
ขั้นที่ 1....................................................................................................................................
ขั้นที่ 2....................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ................................................................................................................................
ขั้นที่ 4 ...................................................................................................................................
ขั้นที่ 5 ...................................................................................................................................
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แบบทดสอบประจาหน่ วย
หน่ วยที่ 3 เรื่อง MACRAME ของทีร่ ะลึก
จุดประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง
“”MACRAME ของทีร่ ะลึก
คาสั่ ง 1. อ่านคาถามต่อไปนี้ แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดี ยวลงใน
กระดาษคาตอบ
2. เวลาสาหรับการทาแบบประเมิน 10 นาที
1. ข้อใดเป็ นลักษณะงานที่ใช้ในการสร้างงานหัตถกรรมงานเชือก
ก. การมัดปม
ข. การมัดพิคอท
ค. การมัดตัวหนอน
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดเป็ นการมัดที่ใช้เชือก 1 เส้น
ก. พิคอท
ข. ตัวหนอนแนวนอน
ค. ตัวหนอนแนวตั้ง
ง. แท๊ต
3. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับงานหัตถกรรมงานเชือก
ก. การสร้างงาน 1 ชิ้นอาจการมัดหลายแบบ
ข. เชือกที่ใช้มี 2 ชนิด
ค. การมัดตัวหนอนมี 2 รู ปแบบ
ง. การใช้เชือก 2 สี ข้ ึนไปต้องดูขนาดเส้นเชือกเป็ นสาคัญ
4. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้เชือกในงานของที่ระลึก
ก. ควรเลือกเชือกเส้นเล็ก
ข. เชือกควรมีความยืดหยุน่ มาก
ค. ควรใช้เชือกที่มีราคาแพง
ง. ควรเลือกใช้เชือกที่ทนและแข็งแรง
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5. ข้อใดเป็ นลักษณะของการมัดพิคอท
ก. ใช้เชือก2 เส้น
ข. พิคอท มี 2 ลักษณะ
ค. พิคอทสร้างพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดเป็ นส่ วนสาคัญในการมัดเพื่อการตกแต่ง
ก. ลักษณะปม
ข. ขนาดของปม
ค. การซ่อนปม
ง. ปลายปม
7. การถักแท๊ตด้วยการใช้เชือก 2 สี ควรเริ่ มจาก
ก. ด้านขวามือ
ข. ด้านล่าง ขวามือ
ค. การเชื่อมเชือก
ง. ด้านบนซ้ายมือ
8. ข้อใดเป็ นลักษณะของการมัดพิคอทเกลียว
ก. ชิ้นงานเรี ยบ
ข. เกลียวมี 2 ข้าง
ค. เชือกจะใช้ความยาวไม่เท่ากัน
ง. ถักสลับมือ

1
2

จากรู ปตอคาถามข้อที 9-1099
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9. จากรู ปหมายเลข 1 หมายถึง
ก. ตัวหนอนแนวนอน
ข. ตัวหนอนแนวตั้ง
ค. หนอน 2 ทาง
ง. หนอนแนวสลับ
10. จากหมายเลข 2 หมายถึง
ก. ตัวหนอนแนวนอน
ข. ตัวหนอนแนวตั้ง
ค. หนอน 2 ทาง
ง. หนอนแนวสลับ

1
2
3

4

5
จากรู ปตอบคาถามข้อที่ 11- 15
11. การมัดปมหมายเลข 1 คือการมัดในลักษณะใด
ก. หลังทวี
ข. หน้าทวี
ค. หลังทวีดบั เบิ้ล
ง. หน้าทวีดบั เบิล้

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3

12. การมัดปมหมายเลข 2 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท
13. การมัดปมหมายเลข 3 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท
14. . การมัดปมหมายเลข 4 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท
15. . การมัดปมหมายเลข 5 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท

จากรู ปตอบคาถามข้อที่ 16 - 20
16. จากรู ปเป็ นการสร้างงานหัตถกรรมงานเชือกในลักษณะใด
ก. ของที่ระลึก
ข. ของใช้
ค. ของตกแต่ง
ง. ถูกทุกข้อ
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17. หลักการปฏิบตั ิงานเริ่ มจากส่ วนใด
ก. ปลายเข็มขัด
ข. หัวเข็มขัด
ค. จากจุดศูนย์กลาง
ง. ถูกทุกข้อ
18. การมัดตัวหนอนสี ดาใช้เส้นใดเป็ นเส้นถัก
ก. เส้นนอน
ข. เส้นตั้ง
ค. เส้นแกน
ง. เส้นยืน
19. การมัดตัวหนอนสี ขวาใช้เส้นใดเป็ นเส้นถัก
ก. เส้นนอน
ข. เส้นตั้ง
ค. เส้นแกน
ง. เส้นยืน
20. ข้อใดจัดลาดับการถักเข็มขัดได้ถูกต้อง
ก. คานวณเชื อก พันหัวเข็มขัด มัดลายจากหัวเข็มขัด เก็บงานที่ชายเข็มขัด
ข. คานวณเชือก มัดลายจากจุดศูนย์กลาง เก็บงานที่ชายเข็มขัด พันหัวเข็มขัด
ค. คานวณเชือก มัดลาย พันหัวเข็มขัด เก็บงานที่ชายเข็มขัด
ง. คานวณเชือก มัดลายจากจุดศูนย์กลาง พันหัวเข็มขัด เก็บงานที่ชายเข็มขัด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 3 เรื่อง MACRAME ของทีร่ ะลึก
จุดประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง“MACRAME ของที่
ระลึก”
คาสั่ ง 1. อ่านคาถามต่อไปนี้แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงใน
กระดาษคาตอบ
2. เวลาสาหรับการทาแบบประเมิน 10 นาที
1. ข้อใดเป็ นลักษณะที่ใช้ในการสร้างงานหัตถกรรมงานเชือก
ก. การมัดปม
ข. การมัดพิคอท
ค. การมัดตัวหนอน
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดเป็ นการมัดที่ใช้เชือก 1 เส้น
ก. พิคอท
ข. ตัวหนอนแนวนอน
ค. ตัวหนอนแนวตั้ง
ง. แท๊ต
3. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับงานหัตถกรรมงานเชือก
ก. การสร้างงาน 1 ชิ้นอาจการมัดหลายแบบ
ข. เชือกที่ใช้มี 2 ชนิด
ค. การมัดตัวหนอนมี 2 รู ปแบบ
ง. การใช้เชือก 2 สี ข้ ึนไปต้องดูขนาดเส้นเชือกเป็ นสาคัญ
4. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้เชือกในงานของที่ระลึก
ก. ควรเลือกเชือกเส้นเล็ก
ข. เชือกควรมีความยืดหยุน่ มาก
ค. ควรใช้เชือกที่มีราคาแพง
ง. ควรเลือกใช้เชือกที่ทนและแข็งแรง
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5. ข้อใดเป็ นลักษณะของการมัดพิคอท
ก. ใช้เชือก2 เส้น
ข. พิคอท มี 2 ลักษณะ
ค. พิคอทสร้างพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดเป็ นส่ วนสาคัญในการมัดเพื่อการตกแต่ง
ก. ลักษณะปม
ข. ขนาดของปม
ค. การซ่อนปม
ง. ปลายปม
7. การถักแท๊ตด้วยการใช้เชือก 2 สี ควรเริ่ มจาก
ก. ด้านขวามือ
ข. ด้านล่าง ขวามือ
ค. การเชื่อมเชือก
ง. ด้านบนซ้ายมือ
8. ข้อใดเป็ นลักษณะของการมัดพิคอทเกลียว
ก. ชิ้นงานเรี ยบ
ข. เกลียวมี 2 ข้าง
ค. เชือกจะใช้ความยาวไม่เท่ากัน
ง. ถักสลับมือ

1
2

จากรู ปตอคาถามข้อที่ 9 -10
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9. จากรู ปหมายเลข 1 หมายถึง
ก. ตัวหนอนแนวนอน
ข. ตัวหนอนแนวตั้ง
ค. หนอน 2 ทาง
ง. หนอนแนวสลับ
10. จากหมายเลข 2 หมายถึง
ก. ตัวหนอนแนวนอน
ข. ตัวหนอนแนวตั้ง
ค. หนอน 2 ทาง
ง. หนอนแนวสลับ

2

1

5
4
3
จากรู ปตอบคาถามข้อที่ 11- 15
11. การมัดปมหมายเลข 1 คือการมัดในลักษณะใด
ก. หลังทวี
ข. หน้าทวี
ค. หลังทวีดบั เบิ้ล
ง. หน้าทวีดบั เบิ้ล
12. การมัดปมหมายเลข 2 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3

13. การมัดปมหมายเลข 3 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท
14. . การมัดปมหมายเลข 4 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท
15. . การมัดปมหมายเลข 5 คือการมัดในลักษณะใด
ก. แท๊ต
ข. ตัวหนอน
ค. คัดเวริ์ ค
ง. พิคอท

จากรู ปตอบคาถามข้อที่ 16 - 20
16. จากรู ปเป็ นการสร้างงานหัตถกรรมงานเชือกในลักษณะใด
ก. ของที่ระลึก
ข. ของใช้
ค. ของตกแต่ง
ง. ถูกทุกข้อ
17. หลักการปฏิบตั ิงานเริ่ มจากส่ วนใด
ก. ปลายเข็มขัด
ข. หัวเข็มขัด
ค. จากจุดศูนย์กลาง
ง. ถูกทุกข้อ
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18. การมัดตัวหนอนสี ดาใช้เส้นใดเป็ นเส้นถัก
ก. เส้นนอน
ข. เส้นตั้ง
ค. เส้นแกน
ง. เส้นยืน
19. การมัดตัวหนอนสี ขวาใช้เส้นใดเป็ นเส้นถัก
ก. เส้นนอน
ข. เส้นตั้ง
ค. เส้นแกน
ง. เส้นยืน
20. ข้อใดจัดลาดับการถักเข็มขัด ได้ถูกต้อง
ก. คานวณเชื อก พันหัวเข็มขัด มัดลายจากหัวเข็มขัด เก็บงานที่ชายเข็มขัด
ข. คานวณเชื อก มัดลายจากจุดศูนย์กลาง เก็บงานที่ชายเข็มขัด พันหัวเข็มขัด
ค. คานวณเชือก มัดลาย พันหัวเข็มขัด เก็บงานที่ชายเข็มขัด
ง. คานวณเชือก มัดลายจากจุดศูนย์กลาง พันหัวเข็มขัด เก็บงานที่ชายเข็มขัด
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ใบงานที่ 3.1
ชื่อวิชา หัตถกรรมงานเชือก
หน่ วยที่ 3 MACRAME ของทีร่ ะลึก
ชื่องาน วิธีใช้ปมในงาน MACRAME ของทีร่ ะลึก
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สอนครั้งที่ 11-13
รวม 9 ชั่วโมง
จานวน 9 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการมัดปมในงาน MACRAME ของทีร่ ะลึก
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
เมื่อผูเ้ รี ยน เรี ยนจบสามารถ
1. มัดปมต่างๆได้
2. ถักตัวหนอนได้
3. เพิ่ม-ลดพิคอทได้
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เชือกสี ต่างๆ
จานวน
1
ชุด
2. อุปกรณ์
จานวน
1
ชุด
3. ชุดอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
จานวน
1
ชุด
4. ลูกปัด
จานวน
1
ชุด
5. อุปกรณ์เสริ ม
จานวน
1
ชุด
ข้ อควรระวัง
ควรถักจากด้านขวาเสมอ
ข้ อเสนอแนะ
1. ศึกษาขั้นตอนการทาแบบฝึ กหัดให้เข้าใจก่อนที่จะทาการฝึ กทุกครั้ง
2. ในขณะทาแบบฝึ กหัดในการฝึ กปฏิบตั ิตามใบงานหากมีขอ้ สงสัยให้ปรึ กษาครู ผสู้ อน
3 ควรเลือกใช้เชือกให้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน
4. ควรนัง่ ทางานในท่าที่ถูกสุ ขลักษณะ
5. ควรมีการวางแผนในการใช้สี เช่น สี กลมกลืน สี ตรงข้าม หรื อสี ขา้ งเคียง
6. ควรพักมือบ่อยๆ ด้วยการเดินหรื อเปลี่ยนอิริยาบถ

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3
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ลาดับขั้นการมัดพิคอท(จานวน 3 ชัว่ โมง)
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการมัดพิคอทตามรู ปแบบ

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
1. มัดปมเชือก (ขั้นที่ 1)
2. พิคอท 1 ตัว จะใช้เชือก 2 คู่ เมื่อมัดเชือกแบบหน้าทวี เริ่ มมัดพิคอทโดยใช้เชือกเส้นขวามือ
วางบน เชือกเส้นแกน 2 เส้น หยิบเชือกเส้นซ้ายมือวางบนเชือกเส้นที่ 1 สอดใต้เส้นแกน 2 เส้นสอด
ขึ้นด้านบน (ขั้นที่ 2)
3. โดยใช้เชือกเส้นซ้ายมือ วางบน เชือกเส้นแกน 2 เส้น หยิบเชือกเส้นขวามือวางบนเชือกเส้น
ที่ 1 สอดใต้เส้นแกน 2 เส้นสอดขึ้นด้านบน ดึงให้ชิดกัน พิคอท 1 ตัว จะมัด 2 ครั้ง (ขั้นที่ 3)
4. การเชื่อมพิคอท จะทาเป็ นคู่ๆ (ขั้นที่ 4)
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการมัดพิคอทตามแบบที่ครู สาธิต ลงในใบงาน
2. สรุ ปขั้นตอนการมัดพิคอทลงในใบงานให้สมบูรณ์

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3
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กลีบดอกซ้อน ลงในใบงานแบบฝึ กหัดที่ 1 (ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง)
ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ทดลองเพ้นท์ดอกไม้กลีบดอกซ้อน
2. เพ้นท์ดอกไม้กลีบดอกซ้อนโดยการปาดสี ดว้ ยพูก่ นั ลงในผ้าดิบที่จดั เตรี ยมไว้

3. ขั้นสรุ ปขั้นตอนการมัดพิคอท
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กฝนจนชานาญ
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนการมัดพิคอทอีกครั้งโดยเลือกมัดพิคอทสลับสี จากหน่วยการเรี ยนที่ 3 มา
ปฏิบตั ิงานคนละ 1 ชิ้น
2. สรุ ปลาดับขั้นตอนการมัดพิคอทลงในใบงานให้สมบูรณ์
กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ.....................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน
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ลาดับขั้นการมัดตัวหนอน (จานวน 3 ชัว่ โมง)
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการมััดตัวหนอนตามรู ปแบบ

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
1. ขึ้งเชื อกเส้นแกน 1 เส้น มัดปมเชื อก 2 เส้น จะใช้ปมชนิ ดใดก้อได้ นามาวางด้านหลังของ
เส้นแกน (ขั้นที่ 1)
2. เริ่ มมัดตัวหนอนจากเชือกเส้นซ้ายมือ โดยพันเชือกเส้นถักวางบนเชือกเส้นแกนสอดใต้เชือก
เส้นแกน พันแบบเดิมอีก 1 ครั้ง การมัดตัวหนอน 1 ตัวต้องพัน 2 ครั้ง (ขั้นที่ 2)
3. มัดตัวหนอนให้ครบจานวนเชือกที่จดั เป็ นคู่ๆ โดยพันที่ละเส้นเรี ยงกันอย่างเป็ นระเบียบ (ขั้น
ที่ 3)
4. การพันตัวหนอนในแถวต่อมาสามารถเลือกใช้เชื อกที่เป็ นเส้นแกน จากในตัวงาน หรื อนอก
ตัวงาน ในลาดับขั้นตอนใช้เชือกนอกตัวงานมาเป็ นเส้นแกน โดยใช้วธิ ี ถกั แบบข้อที่ 2-3 (ขั้นที่ 4)
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการมัดตัวหนอนตามแบบที่ครู สาธิต
2. สรุ ปขั้นตอนการมัดตัวหนอนลงในใบงานให้สมบูรณ์
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กลีบดอกซ้อน ลงในใบงานแบบฝึ กหัดที่ 1 (ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง)
ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ทดลองเพ้นท์ดอกไม้กลีบดอกซ้อน
2. เพ้นท์ดอกไม้กลีบดอกซ้อนโดยการปาดสี ดว้ ยพูก่ นั ลงในผ้าดิบที่จดั เตรี ยมไว้

3. สรุ ปลาดับขั้นการมัดตัวหนอน
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กฝนจนชานาญ
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนการมัดตัวหนอนโดยเลือกงาน จากหน่วยการเรี ยนที่ 3 มาปฏิบตั ิงานคนละ 1
ชิ้น
2. สรุ ปลาดับขั้นตอนการมัดตัวหนอนลงในใบงานให้สมบูรณ์
กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ...................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน
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ลาดับขั้นการทาห่ วง (จานวน 3 ชัว่ โมง)
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการมัดปม ตามลาดับขั้นตอน

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3
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1. มัดปมเชือกแบบหน้าทวี เพื่อทาตัวพิคอท ตัวพิคอท 1 ตัว จะใช้เชือก 2 คู่ เมื่อมัดเชือกแบบ
หน้าทวี เริ่ มมัดพิคอทโดยใช้เชือกเส้นขวามือ วางบน เชื อกเส้นแกน 2 เส้น หยิบเชือกเส้นซ้ายมือ
วางบนเชือกเส้นที่ 1 สอดใต้เส้นแกน 2 เส้นสอดขึ้นด้านบน (ขั้นที่ 1)
2. โดยใช้เชือกเส้นซ้ายมือ วางบน เชือกเส้นแกน 2 เส้น หยิบเชือกเส้นขวามือวางบนเชือกเส้น
ที่ 1 สอดใต้เส้นแกน 2 เส้นสอดขึ้นด้านบน ดึงให้ชิดกัน พิคอท 1 ตัว จะมัด 2 ครั้ง (ขั้นที่ 3)
3. มัดพิคอทใหได้ 10 ตัว (ขั้นที่ 3)
4 ม้วนกลับดังภาพ(ขั้นที่ 4)
5. จะได้พิคอทที่มีลกั ษณะกลมตรงกลางมีช่อง และสอดเชือกมัดพิคอทตามปกติ (ขั้นที่ 5) ใน
การทาห่วงประเภทนี้นิยมใช้เป็ นจมูกนกฮูก
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการทาห่ วงตามแบบที่ครู สาธิต
2. สรุ ปขั้นตอนการทาห่ วงลงในใบงานให้สมบูรณ์
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3. ขั้นสรุ ปผลการปฏิบัติงาน
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................
6...........................................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กฝนจนชานาญ
1. ให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างฝึ กฝนการทาห่วงอีกครั้งโดยฝี กตามแบบ จากตัวอย่างด้านล่าง มา
ปฏิบตั ิงานคนละ 1 ชิ้น
2. สรุ ปลาดับขั้นตอนการทาห่วงลงในใบงานให้สมบูรณ์

การทาห่ วง

ตัวอย่างงานทีใ่ ช้
กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ.....................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน
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ชื่อวิชา หัตถกรรมงานเชือก
หน่ วยที่ 3 MACRAME ของทีร่ ะลึก
ชื่องาน MACRAMEห่ วงพวงกุญแจ
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สอนครั้งที่ 16-18
รวม 60 ชั่วโมง
จานวน 9 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีทกั ษะในงาน MACRAMEห่ วงพวงกุญแจ
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
เมื่อจบใบงานนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. มัดปมได้ถูกต้องสวยงาม
2. สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
3. นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. แสดงออกถึงความเพียร พยายาม ในการฝึ กทักษะการมัดปม มีความรอบครอบ
ในการปฏิบตั ิงาน และมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน
1. ตัวอย่างลายชุดที่ 1
1
ชุด
2 เชือกสี ต่างๆ
1
ชุด
3. ชุดอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
1
ชุด
4. ห่วงโลหะ
1
ชุด
5. อุปกรณ์ในการตกแต่ง
1
ชุด
6. อุปกรณ์เสริ ม
1
ชุด
หมายเหตุ
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้ อควรระวัง
เชือก ควรเลือกใช้เชื อกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดวางอุปกรณ์ให้ถูกที่เพื่อหยิบจับได้สะดวก
2. เลือกวิธีการทางานที่ตนเองมีความถนัด เช่น การวางมือ การเลือกใช้แผ่นบอร์ด
3. วัสดุที่ใช้ควรวางเพื่อเปรี ยบเทียบสี ก่อน
4. ควรสร้างลายเพื่อกาหนดความยาวเชื อก

แผนการจัดการเรี ยนหน่วยที่ 3

5. ในขณะปฏิบตั ิงานควรถักจากด้ายบนลงล่าง
6. ควรถักงานจากขวามือแล้ววนไป
7. ควรนัง่ ทางานในท่าที่สบายที่สุด
8. เชือกจะมีสีซ่ ึ งเป็ นสารเคมี ควรล้างมือทุกครั้งที่เลิกปฏิบตั ิงาน
9. ในการผสมสี เชือกที่สวยนั้นควรใช้สีให้อยูใ่ นกลุ่มของสี
10. ควรฝึ กฝนเป็ นประจา ให้มีสมาธิ อย่าใจร้อน ควรฝึ กจากการทางานช้าๆ จนเกิดความ
ชานาญ แล้วค่อยทางานเร็ วขึ้น
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการทาพวงกุญแจตามลาดับขั้น
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ลาดับขั้นการสาธิต
1. เตรี ยมเชือก ความยาว 1 เมตร จานวน 8 เส้น นาเชือกที่เตรี ยมไว้หาจุดศูนย์กลางมัดแบบหลัง
ทวี บนห่วงที่เตรี ยมไว้ โดยเรี ยงเส้นอย่างเป็ นระเบียบ (ขั้นที่ 1)
2. มัดพิคอทในลักษณะลดพิคอทจนครบลาดับขั้น ปิ ดงานด้วยการถักตัวหนอนแนวนอน 1
แถว ทิ้งเชือกไว้ขา้ งละ 1 เส้น เพื่อร้อยลูกปั ดใส่ จมูก (ขั้นที่ 2)
3. ใช้เชือกเส้นเดิมถักตัวหนอนโดยวิธีเว้นช่องว่างเพื่อใส่ ตานกฮูกในช่องกลาง โยให้เส้นถัก
เป็ นเส้นตรง ถักจากด้านในออกมาด้านข้าง ทั้ง 2 ข้าง ควรเว้นช่องระยะให้สวยงาม และควรถักทั้ง 2
ข้างให้เท่ากัน จะเหลือเชือกข้างละ 8 เส้น (ขั้นที่ 3)
4 ถักตัวหนอนโดยใช้วธิ ี เก็บขอบด้านใน โดยเริ่ มถักจากแถวแรกใช้เส้นในสุ ดเป็ นเส้นแกนถัก
ตามลาดับจนครบเส้น เมื่อถักแถวที่ 2 ให้เก็บปลายขอบด้านนอก ถัก 5 แถว ทั้ง 2 ข้าง (ขั้นที่ 4)
5 แถวที่ 6 ถักเก็บเพื่อรวบงานตามลาดับขั้นการถัก ทั้ง 2 ข้าง (ขั้นที่ 5)
6 มัดเชือกโดยใช้วธิ ี มดั แบบหลังทวี บนห่วงที่ใส่ กุญแจ ตกแต่งชายให้สวยงาม (ขั้นที่ 6)
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการมัด MACRAMEห่ วงพวงกุญแจ ตามแบบที่ครู สาธิต
2. เขียนสรุ ปลาดับขั้นการปฏิบตั ิงานให้ครบสมบูรณ์
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3. ขั้นสรุ ปผลการฝึ กปฏิบัติ
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................
8.............................................................................................................................................
9.............................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กจนชานาญ
ฝึ กการมัดบ่อยๆ

กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ.....................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน
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ใบงานที่ 3.3
ชื่อวิชา หัตถกรรมงานเชือก
หน่ วยที่ 3 MACRAMEของทีร่ ะลึก
ชื่องาน MACRAMEดอกไม้

สอนครั้งที่ 19-21
รวม 60 ชั่วโมง
จานวน 9 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีทกั ษะในงาน MACRAME ดอกไม้
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
เมื่อจบใบงานนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. มัดปมได้ถูกต้องสวยงาม
2. สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
3. นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. แสดงออกถึงความเพียร พยายาม ในการฝึ กทักษะการมัด MACRAME ดอกไม้
อย่างมีความรอบครอบ อดทน และมีสมาธิที่ดี
ในการปฏิบตั ิงาน และมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน
1. ตัวอย่างลายชุดที่ 2
1
ชุด
2 เชือกสี ต่างๆ
1
ชุด
3. ชุดอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
1
ชุด
4. ห่วงโลหะ
1
ชุด
5. อุปกรณ์ในการตกแต่ง
1
ชุด
6. อุปกรณ์เสริ ม
1
ชุด
หมายเหตุ
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้ อควรระวัง
เชือก ควรเลือกใช้เชื อกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดวางอุปกรณ์ให้ถูกที่เพื่อหยิบจับได้สะดวก
2. เลือกวิธีการทางานที่ตนเองมีความถนัด เช่น การวางมือ การเลือกใช้แผ่นบอร์ ด
3. วัสดุที่ใช้ควรวางเพื่อเปรี ยบเทียบสี ก่อน
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4. ควรสร้างลายเพื่อกาหนดความยาวเชื อก
5. ในขณะปฏิบตั ิงานควรถักจากด้ายบนลงล่าง
6. ควรถักงานจากขวามือแล้ววนไป
7. ควรนัง่ ทางานในท่าที่สบายที่สุด
8. เชือกจะมีสีซ่ ึ งเป็ นสารเคมี ควรล้างมือทุกครั้งที่เลิกปฏิบตั ิงาน
9. ในการผสมสี เชือกที่สวยนั้นควรใช้สีให้อยูใ่ นกลุ่มของสี
10. ควรฝึ กฝนเป็ นประจา ให้มีสมาธิ อย่าใจร้อน ควรฝึ กจากการทางานช้าๆ จนเกิดความ
ชานาญ แล้วค่อยทางานเร็ วขึ้น
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการมัด MACRAME ดอกไม้ ตามลาดับ

ลาดับขั้นการสาธิต
1. เตรี ยมเชือกความยาว 2 เมตร จานวน 5 เส้น ลักษณะของดอกไม้จะทาที่ละกลีบในลักษณะ
วงกลม นาเชือกเส้นที่ 1 ปักหมุดบนบอร์ดโดยใช้จุดศูนย์กลางเป็ นหลัก และนาเชือกที่เหลือจานวน
3 เส้น มัดแบบหลังทวีดบั เบิ้ลจนครบลาดับขั้นเรี ยงให้สวยงาม (ขั้นที่ 1)
2. ใช้เชือกเส้นริ มด้านในเป็ นเส้นแกนถักตัวหนอน 1 แถว ใช้วธิ ี ตวั หนอนเก็บขอบ ใช้แนว
เฉียงจากด้านใน ปลายเชือกจะมี 7 เส้น เป็ นแถวที่ 1 (ขั้นที่ 2)
3. ทิ้งเชือกเส้นที่ 1 ในแถวที่ 2 ถักในลักษณะเดียวกับข้อ 2 เป็ นแถวที่ 3 ปลายเชือกจะมี 5 เส้น
(ขั้นที่ 3)
4 ทิ้งเชือกเส้นที่ 1 ในแถวที่ 3 ถักในลักษณะเดียวกับข้อ 2 เป็ นแถวที่ 4 ปลายเชือกจะมี 3 เส้น
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(ขั้นที่ 4)
5 ถักเก็บมุมกลีบดอกตามลาดับขั้นตอน (ขั้นที่ 5)
6. จากนั้นในวิธีถกั ซ้ าจากข้อที่ 4 ,3,2 ตามลาดับ จะได้กลีบดอกไม้ 1 กลีบ (ขั้นที่ 6)
**ดอกไม้ 1 ดอก จะมีกลีบ 5 กลีบ ******
เมื่อทาครบ 5 กลีบแล้ง เก็บงานโดยใช้วธิ ี ซ่อนตัวหนอน ตามลาดับขั้นตอนของการถัก MACRAME
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการมัด MACRAME ดอกไม้ตามแบบที่ครู สาธิต
2. เขียนสรุ ปลาดับขั้นการปฏิบตั ิงานให้ครบสมบูรณ์

3. ขั้นสรุ ปผลการฝึ กปฏิบัติ
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................
8.............................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กจนชานาญ
ฝึ กการมัดบ่ อยๆ
กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ.....................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน
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ใบงานที่ 3.4
ชื่อวิชา หัตถกรรมงานเชือก
หน่ วยที่ 3 MACRAME ของที่ระลึก
ชื่องาน MACRAME ผีเสื้ อ

สอนครั้งที่ 22-24
รวม 60 ชั่วโมง
จานวน 9 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีทกั ษะในงาน MACRAME ผีเสื้อ
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
เมื่อจบใบงานนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. มัดปมได้ถูกต้องสวยงาม
2. สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
3. นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. แสดงออกถึงความเพียร พยายาม ในการฝึ กทักษะการมัด MACRAME ผีเสื้ อ มี
ความรอบครอบ อดทน และมีสมาธิที่ดี ในการปฏิบตั ิงาน และมีความรับผิดชอบในการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม
อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน
1. ตัวอย่างลายชุดที่ 3
1
ชุด
2 เชือกสี ต่างๆ
1
ชุด
3. ชุดอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
1
ชุด
4. ห่วงโลหะ
1
ชุด
5. อุปกรณ์ในการตกแต่ง
1
ชุด
6. อุปกรณ์เสริ ม
1
ชุด
หมายเหตุ
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้ อควรระวัง
เชือก ควรเลือกใช้เชื อกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดวางอุปกรณ์ให้ถูกที่เพื่อหยิบจับได้สะดวก
2. เลือกวิธีการทางานที่ตนเองมีความถนัด เช่น การวางมือ การเลือกใช้แผ่นบอร์ ด
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3. วัสดุที่ใช้ควรวางเพื่อเปรี ยบเทียบสี ก่อน
4. ควรสร้างลายเพื่อกาหนดความยาวเชื อก
5. ในขณะปฏิบตั ิงานควรถักจากด้ายบนลงล่าง
6. ควรถักงานจากขวามือแล้ววนไป
7. ควรนัง่ ทางานในท่าที่สบายที่สุด
8. เชือกจะมีสีซ่ ึ งเป็ นสารเคมี ควรล้างมือทุกครั้งที่เลิกปฏิบตั ิงาน
9. ในการผสมสี เชือกที่สวยนั้นควรใช้สีให้อยูใ่ นกลุ่มของสี
10. ควรฝึ กฝนเป็ นประจา ให้มีสมาธิ อย่าใจร้อน ควรฝึ กจากการทางานช้าๆ จนเกิดความ
ชานาญ แล้วค่อยทางานเร็ วขึ้น
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการมัด MACRAME ผีเสื้ อ ตามลาดับขั้น

ลาดับขั้นการสาธิต
1. เตรี ยมเชือกความยาว 2 เมตร จานวน 4 เส้น เริ่ มการทางานจากพันหลังทวี 2 ทาง บนเส้น
แกน จานวน 3 เส้น สังเกตเส้นเชือกจะมีปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง โดยเริ่ มจากปี กด้านบน ด้านซ้ายและ
ขวา (ขั้นที่ 1)
2. ใช้เส้นด้านเป็ นเส้นแกนถักตัวหนอนเก็บปลาย 6 แถว มัดห่วง หักมุม ตามแบบ แล้วมัด
แบบเดิมเพื่อวนกลับ จะได้ปีกด้านบน 1 ปี ก ปี กซ้าย และปี กขวา (ขั้นที่ 2)
3. ใช้วธิ ีถกั ในลักษณะเดิมเพื่อทาปี กบน 3 แถว (ขั้นที่ 3)
4 มัดปม 1 ปม ตามแบบแล้วถักซ้ าอีก 3 แถว จะได้ปีกด้านล่าง ปี กซ้ายและปี กขวา (ขั้นที่ 4)
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5 เก็บงานให้เรี ยบร้อย จากนั้นมัดตัวพิคอทเพื่อทาส่ วนตัวผีเสื้ อ (ขั้นที่ 5)
6. ทาหนวด ข้างละ 1 เส้น จะได้ผเี สื้ อ 1 ตัว (ผลงานสาเร็ จ ขั้นที่ 6)
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการมัด MACRAME ผีเสื้ อ ตามแบบที่ครู สาธิต
2. เขียนสรุ ปลาดับขั้นการปฏิบตั ิงานให้ครบสมบูรณ์

3. ขั้นสรุ ปผลการฝึ กปฏิบัติ
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................
8.............................................................................................................................................
9.............................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กจนชานาญ
ฝึ กการมัดปมบ่อยๆ
กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ.....................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน
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ใบงานที่ 3.5
ชื่อวิชา หัตถกรรมงานเชือก
หน่ วยที่ MACRAME ของที่ระลึก
ชื่องาน MACRAME ทีแขวนผ้าเช็ดมือ

สอนครั้งที่ 25-28
รวม 60 ชั่วโมง
จานวน 12 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีทกั ษะในงาน MACRAME ทีแ่ ขวนผ้าเช็ดมือ
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
เมื่อจบใบงานนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. มัดปมได้ถูกต้องสวยงาม
2. สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
3. นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. แสดงออกถึงความเพียร พยายาม ในการฝึ กทักษะการมัดMACRAME ผีเสื้ อ มี
ความรอบครอบ อดทนและมีสมาธิที่ดี ในการปฏิบตั ิงาน และมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม
อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน
1. ตัวอย่างลายชุดที่ 1
1
ชุด
2 เชือกสี ต่างๆ
1
ชุด
3. ชุดอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
1
ชุด
4. ห่วงพลาสติก
1
ชุด
5. อุปกรณ์ในการตกแต่ง
1
ชุด
6. อุปกรณ์เสริ ม
1
ชุด
หมายเหตุ
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้ อควรระวัง
เชือก ควรเลือกใช้เชื อกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดวางอุปกรณ์ให้ถูกที่เพื่อหยิบจับได้สะดวก
2. เลือกวิธีการทางานที่ตนเองมีความถนัด เช่น การวางมือ การเลือกใช้แผ่นบอร์ ด
3. วัสดุที่ใช้ควรวางเพื่อเปรี ยบเทียบสี ก่อน
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4. ควรสร้างลายเพื่อกาหนดความยาวเชื อก
5. ในขณะปฏิบตั ิงานควรถักจากด้ายบนลงล่าง
6. ควรถักงานจากขวามือแล้ววนไป
7. ควรนัง่ ทางานในท่าที่สบายที่สุด
8. เชือกจะมีสีซ่ ึ งเป็ นสารเคมี ควรล้างมือทุกครั้งที่เลิกปฏิบตั ิงาน
9. ในการผสมสี เชือกที่สวยนั้นควรใช้สีให้อยูใ่ นกลุ่มของสี
10. ควรฝึ กฝนเป็ นประจา ให้มีสมาธิ อย่าใจร้อน ควรฝึ กจากการทางานช้าๆ จนเกิดความ
ชานาญ แล้วค่อยทางานเร็ วขึ้น
1. ขั้นสาธิต
ครู สาธิตการมัด MACRAME ทีแ่ ขวนผ้าเช็ดมือ ตามลาดับขั้น

ลาดับขั้นการสาธิต
1. เตรี ยมเชือกความยาว 180 เมตร จานวน 24 เส้น แบ่งเป็ นสี ขาว 8 เส้น สี ชมพู 16 เส้น นา
เชือกทั้งหมดมาพันแบบหลังทวีดบั เบิ้ลลงบนห่วงที่เตรี ยมไว้ โดยเรี ยงสี ตามตัวอย่าง(ขั้นที่ 1)
2. แบ่งเชือกออกเป็ น 2 ข้าง พันตัวหนอนเพื่อทากลีบดอกไม้ในลักษณะของการพันหลังเต่า
ตามลาดับขั้นการทางานข้างละ 1 กลีบดอก (ขั้นที่ 2)
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3. เมื่อเก็บงานแล้วถักพิคอทในลักษณะปมเพื่อทาเกสรตามลาดับขั้นการทาปมตกแต่ง ด้านข้าง
มัดตัวหนอน 2 แถวเพื่อลดช่องว่างตามตัวอย่าง (ขั้นที่ 3)
4 มัดพิคอทแล้วมัดตัวหนอนตามข้อ 2 เพื่อสร้างกลีบดอกไม้ เก็บงานด้วยพิคอทข้างละ 1 ตัว
(ขั้นที่ 4)
5 มัดพิคอทจากมุมให้เป็ นเส้นตรง แล้วมัดแบบลดพิคอทให้ปลายแหลม ปิ ดงานด้วยการมัด
หนอนแนวนอน 1 แถว (ขั้นที่ 5)
6. จากนั้นเป็ นการเก็บงานเพื่อทาห่ วงที่แขวน มัดตัวหนอนแนวตั้ง เว้นช่องว่างเพื่อรวบงานโดย
มัดปมเลข 8 หรื อมัดรวบพิคอทใหญ่ เก็บงานรอบนอกด้วยตัวหนอน ตัดเชื อกที่ไม่ใช้ออกเก็บปมให้
เรี ยบร้อย เชื อกที่เหลือถักคัดเวริ์ คเพื่อสร้างห่วงเพื่อใช้แขวน (ตัวอย่างงานสาเร็ จ ขั้นที่ 6)
2. ขั้นฝึ กหัด
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการมัด MACRAME ทีแ่ ขวนผ้าเช็ดมือ ตามแบบที่ครู สาธิต
2. เขียนสรุ ปลาดับขั้นการปฏิบตั ิงานให้ครบสมบูรณ์
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3. ขั้นสรุ ปผลการฝึ กปฏิบัติ
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................
8.............................................................................................................................................
9.............................................................................................................................................
4. ขั้นฝึ กจนชานาญ
1. ให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างมัด MACRAME ทีแ่ ขวนผ้าเช็ ดมือ ในรู ปแบบอื่นๆโดยสร้างลายขึ้น
ตามความชอบ
2. สรุ ปลาดับขั้นการมัด MACRAME ทีแ่ ขวนผ้าเช็ดมือ ลงในใบงานให้ได้ใจความชัดเจน
สรุ ปผลการฝึ กปฏิบัติ
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................
8.............................................................................................................................................
9.............................................................................................................................................
กาหนดส่ งงาน
วันที่........................................เดือน.................................................พ.ศ.....................................
...........................................................
(นางสาวจริ นทร์ เลี้ยงสุ ข)
ครู ผสู้ อน

