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9. การใส่ น้ าํ มันเหลว ให้ใส่ น้ าํ มันเหลวเล็กน้อย เซ็ทผมตามรู ปทรงที่ตอ้ งการ
5. เกณฑ์ การประเมินผล
เมื่อเสร็ จแล้ว สี ของผมที่ผา่ นการย้อมจะเสมอกันมองดูสวยงามเป็ นธรรมชาติ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 13 เรื่องทีส่ อน การถักเปี ย (นูน) สอนโดย ครู เกวลิน สมิทธากร ครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
- การถักเปี ย
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. หัวหุ่น
4. สเปรย์ฝนุ่
2. หวีหาง หวีสาง
5. ริ บบิ้นสี ต่างๆ
3. นํ้ามันแข็ง
6. หนังยางสี
4. ลาดับขั้นการสอน
1. การหวีผมเฉียง ให้แสกผมจากด้านหน้าลงไปท้ายทอย แล้วแบ่งผมเฉี ยง
2. การแบ่งผมช่อแรก ให้แบ่งเป็ นสามเส้น ถักเปี ยสอดด้านล่าง
3. การแบ่งผมทีละช่อ ให้แบ่งผมสลับข้างซ้ายและด้านขวา ถักผมรวบเป็ นเปี ยนูน
4. การถักเปี ยอีกข้างหนึ่ง ให้ถกั เปี ยเช่นเดียวกัน ซ่อนปลายผมไว้ใต้เปี ย หนีบด้วยกิ๊บตุ่มให้แน่น
5. เกณฑ์ การประเมินผล
การแสกผมจะต้องชัดเจน การถักหรื อจับเส้นผมเพื่อสานจะต้องเรี ยบ เมื่อเสร็ จแล้ว เก็บ
รายละเอียด โดยการฉี ดสเปรย์น้ าํ และสเปรย์ฝนุ่ ติดเครื่ องประดับตามความเหมาะสม
แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14 เรื่อง การเกล้ าผม ทรงกุหลาบ สอนโดยครู เกวลิน สมิทธากรและ ครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้

179

2. รายการสอน
- การเกล้าผม ทรงกุหลาบ
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. หัวหุ่น
6. สเปรย์ฝนุ่
2. หวียี
7. สเปรย์แข็ง
3. แปรงเกล้า
8. เจล
4. กิ๊บปากเป็ ดเหล็ก
9. ผ้าขนหนู
5. กิ๊บดํา(ปุ่ ม)
10. เนสเกล้าผม
4. ลาดับขั้นการสอน
การเกล้าทรงกุหลาบ สามารถเกล้าใช้ในง านแต่งงานหรื อสามารถเกล้าไปงานได้ เตรี ยมผมให้
พร้อม หวีผมด้วยหวีสาง แบ่งผมแสกข้างขวา เก็บส่ วนที่แสกไว้โดยการติดกิ๊บ หวีผมส่ วนที่เหลือ
รวบโดยการใช้หนังยางรัดตั้งขึ้น เกณฑ์อยูท่ ี่หลังใบหู หลังจากนั้น หวีผมส่ วนด้านหนา ใส่ เจลเล็กน้อย
แล้วหวีผมเรี ยบป้ ายปิ ด บริ เวณส่ วนของหน้าผาก เมื่อได้แล้วต้องเรี ยบ แล้วเก็บหางผมไปรวบกับช่อผม
ด้านหลัง อย่าลืมใช้กิ๊บปากเป็ ด หนีบผมส่ วนที่ใส่ เจลไว้ก่อน เพื่อป้ องกันผมหลุด หรื อดีดออกกลับมาหวี
ผมช่อที่รวบไว้ หวีผมให้กระจายออก ใช้หางหวียแี บ่งผมตรงกลางเล็กน้อย เพื่อทําเกสรดอก เมื่อได้ช่ อผม
ส่ วนกลางแล้ว ใส่ เนื้อยีลงไปเล็กน้อย หลังจากนั้นใส่ เน็ต ให้จบั ส่ วนใดของเน็ตก็ได้ จับให้แน่นกับช่อผม
ที่ยี แล้วติดกิ๊บโคนผมให้แน่น (ใช้กิ๊บดําติด ) ฉี ดสเปรย์ฝนเสร็
ุ่
จแล้ว ให้จบั โคนผมคลี่ออก ติดกิ๊บเป็ น
จังหวะ ม้วนเป็ นลักษณะก้นหอยเก็บปลายผมให้เรี ยบร้อย เป็ นลักษ ณะเกสรดอกไม้ เมื่อได้เกสร แล้วแบ่ง
ช่อผมส่ วนที่อยูต่ ิดกับเกสรขนาดใหญ่กว่าช่อแรกใส่ เนื้อยีแล้ว จับส่ วนด้านในให้ชิดกับเกสรคลี่กลีบออก
ติดกิ๊บให้แน่น แบ่งช่อที่ 3 ทําแบบเดียวช่อที่ 1 และ 2 แต่ช่อผมจะใหญ่ข้ ึนเลื่อย ๆ ทําจนเสร็ จ ถ้าผมหนา
จะได้ดอกกุหลาบที่ใหญ่สวยงาม ถ้าเป็ นผมที่บาง จะได้ดอกกุหลาบที่เล็กหน่อย เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ให้ฉีดสเปรย์แข็งทั้งส่ วนด้านหน้า และส่ วนดอกเก็บรายละเอียดของผมให้เรี ยบร้อย แล้วฉี ดสเปรย์ฝนุ่
จัดทรงสวยงาม
5. เกณฑ์ การประเมินผล
ผมด้านหน้าเรี ยบสวย ดอกกุหลาบชัดเจน ดอกใหญ่หรื อเล็กก็ได้ แต่ไม่ควรให้เล็กจนเกินไป เมื่อ
เสร็ จแล้ว ติดเครื่ องประดับตามความเหมาะสม

