
  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 9 เร่ืองทีส่อน       การสร้างแบบเส้ือเบือ้งต้น    โดยครู มาณ ี กสิกรอุดมไพศาล 

 

1. จุดประสงค์การสอน 

 1. อธิบายวธีิสร้างแบบเส้ือเบ้ืองตน้ได ้
 2. สร้างแบบเส้ือเบ้ืองตน้ได ้

 3. ปรับแบบเส้ือคอปาดไม่มีแขนได้ 
2. รายการสอน 

 1. อธิบายวธีิสร้างแบบเส้ือเบ้ืองตน้ 
 2. สาธิตวธีิสร้างแบบเส้ือเบ้ืองตน้ 

 3. สาธิตการปรับแบบเส้ือคอปาดไม่มีแขน 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 

 
 1. สายวดั 
 2. กระดาษสร้างแบบ 

 3. ดินสอ ยางลบ 

 4. ไมบ้รรทดัสั้น ยาว โคง้ 

5. กรรไกรตดักระดาษ 
6. กระดาษกดรอย 
7. ลูกกล้ิง 

 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 

 ขนาดสมมุติ 
 ยาวหนา้ + 1  =     34 เซนติเมตร 

 รอบคอ =     33 เซนติเมตร 

 รอบอก =     80 เซนติเมตร 

 ไหล่กวา้ง =     35 เซนติเมตร 

 รอบสะโพกล่าง =     86 เซนติเมตร 

 อกห่าง =     18 เซนติเมตร 

 อกสูง  =     20 เซนติเมตร 

 วธีิสร้างแผน่หนา้ 

 1-2  =     ยาวหนา้ + 1 เซนติเมตร 

 2-3  =     20 เซนติเมตร 

 แบ่งคร่ึง 1-2 เป็นจุด 4 

 1-5  =     รอบคอ ÷ 6 + 0.5 เซนติเมตร (คอหนา้กวา้ง) 



  

 5-6  =     รอบคอ ÷ 6 + 1 เซนติเมตร (คอหนา้สูง) 

 ขีดเส้น 1-7  
 แบ่งคร่ึง 5-6 เป็นจุด 8 

 ขีดเส้นจาก 8-9 

 9-10  =     ไหล่กวา้ง ÷ 2 

 10-11  =     0.75 เซนติเมตร ขีดเส้น 6-11 

 4-12  =     รอบอก + 12 ถึง 18 ÷ 4 + 1 

 ขีดเส้น 11-13 ตั้งฉากกบัเส้นอก 

 แบ่งคร่ึง 11-13 เป็นจุด 14 

 14-15  =     1 ถึง 1.5 เซนติเมตร 

 โคง้วงแขน 11-15-12 

 3-16  =     รอบสะโพก + 10 ถึง 14 ÷ 4 + 1 

 ขีดเส้น 12-16 

 วธีิสร้างแผ่นหลงั 

 ขีดเส้นฉาก 1-17,3-18  =  สะโพก ÷ 2 + 10 เซนติเมตร 

 ขีดเส้น 17-18 ใส่จุด 19 และ 20 ท่ีเส้นอก และเส้นเอว 

 17-21  =     รอบคอ ÷ 6 + 1 (คอหลงักวา้ง) 
 21-22  =     คอหลงักวา้ง ÷ 3 

 21-33  =     21-22 

 ขีดเส้น 23-24 ยาวพอประมาณ 

 ขีดเส้น 22-24 ยาวเท่ากนั 6-10 ของแผน่หนา้ 

 20-25  =     รอบอก + 12 ถึง 18 ÷ 4-1 เซนติเมตร 

 ขีดเส้น 24 – 26 ตั้งฉากกบัเส้นอก 

 แบ่งคร่ึง 24-26 เป็นจุด 27 

 27-28  =     0.5 เซนติเมตร 

 โคง้วงแขน 24-28-25 

 18-29  =     รอบสะโพก + 10 ถึง 14 ÷ 4 -1 เซนติเมตร 

 ขีดเส้น 25-29 

การท าเป็นเส้ือเข้ารูปตัวหลวม 

โคง้เอวเขา้ 2 เซนติเมตร 

เกล็ดช้ินหนา้  จากจุด 4 วดัคร่ึงของงอกห่าง 

   จากจุด 1 วดัเฉียงเท่ากบัอกสูง 



  

   ความยาวเกล็ดจากเอว 15 เซนติเมตร เกล็ดกวา้ง 3 เซนติเมตร 

เกล็ดช้ินหลงั ใชเ้ส้นอกเป็นจุดปลายเกล็ด ส่วนอ่ืนทาํเหมือนช้ินหนา้  

วธีิตรวจสอบวงแขน 

 ใหว้ดัรอบวงแขนเส้ือท่ีโคง้เรียบร้อยแลว้ จะตอ้งไดม้ากกวา่รอบรักแร้ 10-12  เซนติเมตร เช่น
รอบรักแร้ 38 เซนติเมตรวงแขนเส้ือจะเท่ากบั 48-50 เซนติเมตร 

 การบวกลบระหว่างช้ินหน้า-ช้ินหลงั 

 รอบอก 74-78 เซนติเมตร       หนา้หลงัเท่ากนั 

 รอบอก 80-84 เซนติเมตร       บวกลบ 1 เซนติเมตร 

 รอบอก 86 เซนติเมตรข้ึนไป   บวกลบ 1.5 เซนติเมตร 
 
 
 

เส้ือคอปาดไม่มีแขน 

วธีิสร้าง 

 1. สร้างแบบเส้ือเบ้ืองตน้ไม่มีเกล็ดไหล่ 

 2. ปรับคอหนา้ ลดกลางคอหนา้ 1-2 เซนติเมตร  
 แบ่งคร่ึงตะเขบ็ไหล่ โคง้คอหนา้ 

 3. ปรับคอหลงั ลดกลางคอหลงั 2 เซนติเมตร 

  แบ่งคร่ึงตะเขบ็ไหล่ โคง้คอหลงั 

 4. จากตะเขบ็ใตว้งแขนยกข้ึนประมาณ 2 เซนติเมตร 

 5. ตะเขบ็ไหล่วดัเขา้ 1 เซนติเมตร โคง้วงแขนใหม่ 
 6. ตรวจสอบวงแขนใหม่ (เท่ากบัรอบรักแร้ + 3 ถึง 4 เซนติเมตร) 

 7. ชายเส้ือยกข้ึน 1 เซนติเมตร โคง้ชายเส้ือใหม่ 
 

ท าสาบร่วม 

 วดัจากตะเขบ็ขา้งลงมา 4 เซนติเมตร 

 วดัจากกลางคอลงมา 8 เซนติเมตร  
 โคง้เส้นสาบ กดรอยสาบออกมา 

การเช็ครอบคอ 

 ใหว้ดัรอบคอช้ินหนา้ และช้ินหลงัรวมกนัแลว้เอาสายวดัทาํเป็นวงกลมสวมศีรษะ ถา้สวมไม่เขา้
ใหข้ยายคอออกอีกจนกวา่จะสวมได ้

การเช็ควงแขน 



  

 วดัรอบวงแขนจะตอ้งวดัมากกวา่รักแร้ 3 ถึง 4 เซนติเมตร 

 เช่นรอบรักแร้ 38 จะตอ้งได ้41 ถึง 42 เซนติเมตร 

 ถา้ไดม้ากกวา่ 42 เซนติเมตร ใหป้รับวงแขนข้ึนอีก 

 ถา้ไดน้อ้ยกวา่ 42 เซนติเมตร ใหป้รับวงแขนลงอีก 
5. เกณฑ์ในการประเมิน 
 1. สร้างแบบเส้ือเบ้ืองตน้ไดถู้กครบทุกจุด 
 2. ปรับแบบเส้ือคอปาดไม่มีแขนไดถู้กครบทุกจุด 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 10       เร่ืองทีส่อน       การท าเคร่ืองหมาย การวางแบบตัดเส้ือคอปาด ไม่มีแขน 

โดยครู มาณ ี กสิกรอุดมไพศาล 

 

1. จุดประสงค์การสอน 

 1. ทาํเคร่ืองหมายบนแบบตดัไดถู้กตอ้ง 
 2. เผือ่ตะเขบ็ในการเยบ็ และใส่จาํนวนช้ินบนแบบตดัไดถู้กตอ้ง 

 3. วางแบบตดัแต่ละช้ินบนผา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและประหยดัผา้ 

2. รายการสอน 

 1. อธิบายการทาํเคร่ืองหมาย 
 2. ปฏิบติัการทาํเคร่ืองหมายบนแบบตดั 

 3. วางแบบตดับนผา้ 

 4. เผือ่ตะเขบ็ 

 5. ตดัผา้ กดรอย 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 

 
 1. ดินสอ 
 2. ไมบ้รรทดั 

 3. ผา้ตดัเส้ือตามท่ีคาํนวณ 

 4. ลูกกล้ิง 

 5. กระดาษกดรอย 

6. กรรไกรตดัผา้, ตดักระดาษ 
7. สายวดั 

8. เขม็หมุด 

9. ผา้กาว 

10. เตารีด 
 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 


