แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 9 เรื่องทีส่ อน

การสร้ างแบบเสื้อเบือ้ งต้ น

โดยครู มาณี กสิ กรอุดมไพศาล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. อธิ บายวิธีสร้างแบบเสื้ อเบื้องต้นได้
2. สร้างแบบเสื้ อเบื้องต้นได้
3. ปรับแบบเสื้ อคอปาดไม่มีแขนได้
2. รายการสอน
1. อธิ บายวิธีสร้างแบบเสื้ อเบื้องต้น
2. สาธิ ตวิธีสร้างแบบเสื้ อเบื้องต้น
3. สาธิ ตการปรับแบบเสื้ อคอปาดไม่มีแขน
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. สายวัด
2. กระดาษสร้างแบบ
3. ดินสอ ยางลบ
4. ไม้บรรทัดสั้น ยาว โค้ง

5. กรรไกรตัดกระดาษ
6. กระดาษกดรอย
7. ลูกกลิ้ง

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
ขนาดสมมุติ
ยาวหน้า + 1
= 34 เซนติเมตร
รอบคอ
= 33 เซนติเมตร
รอบอก
= 80 เซนติเมตร
ไหล่กว้าง
= 35 เซนติเมตร
รอบสะโพกล่าง = 86 เซนติเมตร
อกห่าง
= 18 เซนติเมตร
อกสู ง
= 20 เซนติเมตร
วิธีสร้างแผ่นหน้า
1-2
= ยาวหน้า + 1 เซนติเมตร
2-3
= 20 เซนติเมตร
แบ่งครึ่ ง 1-2 เป็ นจุด 4
1-5
= รอบคอ ÷ 6 + 0.5 เซนติเมตร (คอหน้ากว้าง)

5-6
= รอบคอ ÷ 6 + 1 เซนติเมตร (คอหน้าสู ง)
ขีดเส้น 1-7
แบ่งครึ่ ง 5-6 เป็ นจุด 8
ขีดเส้นจาก 8-9
9-10
= ไหล่กว้าง ÷ 2
10-11
= 0.75 เซนติเมตร ขีดเส้น 6-11
4-12
= รอบอก + 12 ถึง 18 ÷ 4 + 1
ขีดเส้น 11-13 ตั้งฉากกับเส้นอก
แบ่งครึ่ ง 11-13 เป็ นจุด 14
14-15
= 1 ถึง 1.5 เซนติเมตร
โค้งวงแขน 11-15-12
3-16
= รอบสะโพก + 10 ถึง 14 ÷ 4 + 1
ขีดเส้น 12-16
วิธีสร้ างแผ่นหลัง
ขีดเส้นฉาก 1-17,3-18 = สะโพก ÷ 2 + 10 เซนติเมตร
ขีดเส้น 17-18 ใส่ จุด 19 และ 20 ที่เส้นอก และเส้นเอว
17-21
= รอบคอ ÷ 6 + 1 (คอหลังกว้าง)
21-22
= คอหลังกว้าง ÷ 3
21-33
= 21-22
ขีดเส้น 23-24 ยาวพอประมาณ
ขีดเส้น 22-24 ยาวเท่ากัน 6-10 ของแผ่นหน้า
20-25
= รอบอก + 12 ถึง 18 ÷ 4-1 เซนติเมตร
ขีดเส้น
24 – 26 ตั้งฉากกับเส้นอก
แบ่งครึ่ ง 24-26 เป็ นจุด 27
27-28
= 0.5 เซนติเมตร
โค้งวงแขน 24-28-25
18-29
= รอบสะโพก + 10 ถึง 14 ÷ 4 -1 เซนติเมตร
ขีดเส้น 25-29
การทาเป็ นเสื้อเข้ ารู ปตัวหลวม
โค้งเอวเข้า 2 เซนติเมตร
เกล็ดชิ้นหน้า จากจุด 4 วัดครึ่ งของงอกห่าง
จากจุด 1 วัดเฉี ยงเท่ากับอกสู ง

ความยาวเกล็ดจากเอว 15 เซนติเมตร เกล็ดกว้าง 3 เซนติเมตร
เกล็ดชิ้นหลัง ใช้เส้นอกเป็ นจุดปลายเกล็ด ส่ วนอื่นทําเหมือนชิ้นหน้า
วิธีตรวจสอบวงแขน
ให้วดั รอบวงแขนเสื้ อที่โค้งเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องได้มากกว่ารอบรักแร้ 10-12 เซนติเมตร เช่น
รอบรักแร้ 38 เซนติเมตรวงแขนเสื้ อจะเท่ากับ 48-50 เซนติเมตร
การบวกลบระหว่างชิ้นหน้ า-ชิ้นหลัง
รอบอก 74-78 เซนติเมตร หน้าหลังเท่ากัน
รอบอก 80-84 เซนติเมตร บวกลบ 1 เซนติเมตร
รอบอก 86 เซนติเมตรขึ้นไป บวกลบ 1.5 เซนติเมตร

เสื้อคอปาดไม่ มีแขน
วิธีสร้ าง
1. สร้างแบบเสื้ อเบื้องต้นไม่มีเกล็ดไหล่
2. ปรับคอหน้า ลดกลางคอหน้า 1-2 เซนติเมตร
แบ่งครึ่ งตะเข็บไหล่ โค้งคอหน้า
3. ปรับคอหลัง ลดกลางคอหลัง 2 เซนติเมตร
แบ่งครึ่ งตะเข็บไหล่ โค้งคอหลัง
4. จากตะเข็บใต้วงแขนยกขึ้นประมาณ 2 เซนติเมตร
5. ตะเข็บไหล่วดั เข้า 1 เซนติเมตร โค้งวงแขนใหม่
6. ตรวจสอบวงแขนใหม่ (เท่ากับรอบรักแร้ + 3 ถึง 4 เซนติเมตร)
7. ชายเสื้ อยกขึ้น 1 เซนติเมตร โค้งชายเสื้ อใหม่
ทาสาบร่ วม
วัดจากตะเข็บข้างลงมา 4 เซนติเมตร
วัดจากกลางคอลงมา 8 เซนติเมตร
โค้งเส้นสาบ กดรอยสาบออกมา
การเช็ครอบคอ
ให้วดั รอบคอชิ้นหน้า และชิ้นหลังรวมกันแล้วเอาสายวัดทําเป็ นวงกลมสวมศีรษะ ถ้าสวมไม่เข้า
ให้ขยายคอออกอีกจนกว่าจะสวมได้
การเช็ควงแขน

วัดรอบวงแขนจะต้องวัดมากกว่ารักแร้ 3 ถึง 4 เซนติเมตร
เช่นรอบรักแร้ 38 จะต้องได้ 41 ถึง 42 เซนติเมตร
ถ้าได้มากกว่า 42 เซนติเมตร ให้ปรับวงแขนขึ้นอีก
ถ้าได้นอ้ ยกว่า 42 เซนติเมตร ให้ปรับวงแขนลงอีก
5. เกณฑ์ ในการประเมิน
1. สร้างแบบเสื้ อเบื้องต้นได้ถูกครบทุกจุด
2. ปรับแบบเสื้ อคอปาดไม่มีแขนได้ถูกครบทุกจุด

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 10

เรื่องทีส่ อน

การทาเครื่องหมาย การวางแบบตัดเสื้อคอปาด ไม่ มี แขน
โดยครู มาณี กสิ กรอุดมไพศาล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. ทําเครื่ องหมายบนแบบตัดได้ถูกต้อง
2. เผือ่ ตะเข็บในการเย็บ และใส่ จาํ นวนชิ้นบนแบบตัดได้ถูกต้อง
3. วางแบบตัดแต่ละชิ้นบนผ้าได้อย่างถูกต้องและประหยัดผ้า
2. รายการสอน
1. อธิบายการทําเครื่ องหมาย
2. ปฏิบตั ิการทําเครื่ องหมายบนแบบตัด
3. วางแบบตัดบนผ้า
4. เผือ่ ตะเข็บ
5. ตัดผ้า กดรอย
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. ดินสอ
2. ไม้บรรทัด
3. ผ้าตัดเสื้ อตามที่คาํ นวณ
4. ลูกกลิ้ง
5. กระดาษกดรอย
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน

6. กรรไกรตัดผ้า, ตัดกระดาษ
7. สายวัด
8. เข็มหมุด
9. ผ้ากาว
10. เตารี ด

