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5. เกณฑ์ การประเมินผล
การไดร์ ผมบ๊อบนั้น เมื่อไดร์ เสร็ จแล้ว ผมจะเรี ยบในส่ วนบน และพองตัวในส่ วนกลางของเส้น
ผม ส่ วนปลายผมจะงองุม้ เข้า ลูบนํ้ามันแข็ง หวีจดั ทรงสวยงาม
แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 6 เรื่องทีส่ อน การตัดผมบ๊ อบ สอนโดยครู เกวลิน สมิทธากรและครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
- การตัดผมบ๊อบ
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. หัวหุ่น
4. กิ๊บแบ่งผม (กิ๊บปากเป็ น)
2. หวีซอย หวีสาง
5. กระบอกฉี ดนํ้า
3. กรรไกรซอย
4. ลาดับขั้นการสอน
1. แบ่งผมด้นหน้า ส่ วนใหญ่แล้วจะแบ่งผมระหว่างกลางคิ้วทั้ง 2 ข้าง ให้เป็ นแนวตรงขั้นไปกลาง
ศรี ษะ เก็บส่ วนนี้ไว้ซอยหลังสุ ด ส่ วนการซอยผมด้านหน้านี้ ต้องดูแบบผมตามต้องโดยรวบผมช่อนสี แล้ว
หนีบผมด้วยปากเป็ ด
2. การแบ่งผมด้านข้าง ใช้แนวปมด้านใบหูเป็ นเกณฑ์ จากข้างหูเป็ นแนวตรงขั้นไปกึ่งก ลางศรี ษะ
แบ่งผมแนวขวาง เริ่ มช่อที่ 1 ตรงบริ เวณจอน ความหนาของช่อผมประมาณ 1 นิ้ว ผมด้านข้างจะแบ่ง
ประมาณ 5-6 ช่อ การแช่งผมซอยทีละช่อ เริ่ มซอยจากช่อที่ 1 เรี ยงไปตามลําดับ จํานวนช่อที่แบ่งขั้นอยูก่ บั
ความหนาและความบางของเส้นผม
3. การแบ่งผมด้านหลัง จากแนวผมช่อที่ 1 กลางศรี ษะ แบ่งจากกึ่งกลางศรี ษะด้านหลังลงมาหา
ท้ายทอยโดยแบ่งผมด้านหลังออกเป็ น 2 ส่ วนเท่าๆ กัน ต่อจากนั้นแบ่งผมตรงบริ เวณท้ายทอย ให้เป็ นมุม
สามเหลี่ยมทีละช่อ ช่อละ 1 นิ้วประมาณ 7 ช่อ
4. การซอยผมด้านหลัง ให้ซอยผมเหลือไว้ ½ นิ้ว ตามแนวท้ายทอย ให้ผรู ้ ับบริ การก้มศ รี ษะ
เล็กน้อย ฉี ดนํ้าให้เปี ยก และหวีผมลงมาแนบท้ายทอย ซอยให้เหลือความยาวตามแนวต้องการ โดยไม่ตอ้ ง
ยกมือขึ้นซอยผมแนบท้ายทอย และตัดเป็ นแนวตรง ผมช่อที่ซอยจะเป็ นฐานของการซอยผม ช่อต่อไป เริ่ ม
ซอยผมช่อที่ 2 โดยแบ่งผมลงมาเท่ากับ ช่อผมที่แบ่งไว้ ไม่ควรแบ่งผมซอย ให้แต่ละ ช่อหนามาก เพราะจะ
ทําให้มองไม่เห็นฐานผมที่ซอยไปแล้ว โดยการซอยจะได้ไม่ตอ้ งใช้หวีเปิ ดผม ดูฐานของผมที่ซอยไปแล้ว
ตลอดเวลา หวีผมที่ซอยมาทับช่อแรก ซอยหาความยาวของผมเท่ากับฐาน หวีผมให้แนบท้ายทอย การซอย
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ผมให้แบ่งผมทั้งสองข้างซ้าย และขวาลงมาเท่าๆ กัน ซอยเหมือนกันทุกช่อ จนหมดผมด้านหลัง และ
ในขณะทําการซอยผม จะต้องฉี ดนํ้าให้ผมเปี ยกอยูเ่ สมอ เพื่อสะดวกในการซอยผม
5. การซอยผมด้านข้าง ให้ซอยผมลงมาทีละช่อตามที่แบ่งไว้ หวีผมให้ตรงลงมา และตัดความยาว
ผมด้านข้าง เท่ากับความยาวของผมด้านหลัง ให้มุมผมด้านข้างกับผมด้านหลัง ต่อเชื่อมเป็ นแนวเดี ยวกัน
คือ แนวตรงขณะซอยผมไม่ควรยกมือขั้นซอยผม
6. การซอยผมเชื่อมช่อต่อกัน ให้ปล่อยผมช่อที่แบ่งไว้ลงมา หวีผมที่ซอยทับผมช่อฐานซอยผม
เท่ากับช่อฐาน โดยไม่ตอ้ งยกมือขั้นซอย ซอยผมทุกช่อ จนหมดผมด้านข้าง ผมด้านข้างอีกด้านหนึ่ง
ก็แบ่งลงมาซอยเช่นเดียวกัน เมื่ อซอยเสร็ จทั้งสองข้างแล้ว ก็ตอ้ งตรวจผมให้มีความยาวเท่าๆ กัน โดยหวี
ผมลงมาซอยเช่นเดียวกัน โดยหวีผมลงมาตรวจอย่างละเอียด
7. การซอยผมด้านแบบปิ ด หวีผมแสกจากข้างซ้ายหรื อข้างขวา หรื อจากแนวทีถนัดแบ่งผมเป็ น
รู ปสามเหลี่ยม โดยแบ่งจากแนวแสกเข้าไป 3 นิ้ว และอีกด้านหนึ่ง แ บ่งผมลงมากึ่งกลางคิว้ หรื อผมที่แบ่ง
แล้วลงมาซอย ความยาวอยูร่ ะดับตา ซึ่ งจะใช้เป็ นฐานและช่อผมต่อไป ก็แบ่งผมลงมาเช่นเดียวกัน ใช้มือ
ข้างซ้าย คีบผมโน้มขึ้น ซอยให้เท่ากับฐาน ซอยเช่นนี้ จะหมดผมที่แบ่งไว้ เสร็ จแล้วก็ใช้หวีซอยผมตรวจ
แบบตามขวาง และซอยให้พอดีอีกครั้งหนึ่ง
5. เกณฑ์ การประเมินผล
เมื่อเสร็ จแล้ว ในส่ วนของด้านข้างทั้งสองข้าง และส่ วนข้างด้านหลังฐานผมละเสมอกันในส่ วน
ของด้านหน้า หวีบิดขึ้นผมบิด และพลิ้วสวยงาม

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องทีส่ อน การซอยผมทรงเสย สอนโดยครู เกวลิน สมิทธากร , ครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
- การซอยผมทรงเสย
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. หัวหุ่น
5. ผ้าคลุมซอย
2. หวีซอย หวีสาง
6. กรรไกรซอย
3. กิ๊บปากเป็ ด
7. ผ้าขนหนู
4. กระบอกฉี ดนํ้า
4. ลาดับขั้นการสอน

