1. ทําเครื่ องหมายบนแบบตัดได้ครบถูกต้องทุกชิ้น
2. วางแบบตัดครบถูกต้องทุกชิ้น
3. กดรอยครบถูกต้องทุกชิ้น
แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15 เรื่องทีส่ อน การเย็บเสื้อคอกลม มีแขน ตอนที่ 1 โดยครู มาณี กสิ กรอุดมไพศาล
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกลําดับขั้นการเย็บประกอบเสื้ อคอกลม มีแขนได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลําดับขั้นได้ถูกต้อง
2. รายการสอน
1. อธิบายลําดับขั้นการเย็บเสื้ อคอกลม มีแขน
2. สาธิ ตลําดับขั้นการเย็บเสื้ อคอกลม มีแขน
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1.จักรเย็บผ้า
5. เข็มเนา
2. เสื้ อที่ตดั ไว้
6. เข็มหมุด
3. ด้ายสี เดียวกับผ้า
7. เตารี ด
4. ด้ายเนา
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
ลาดับขั้นการเย็บ
1. เย็บกันยืด
6. เย็บประกอบแขน
2. เย็บกันลุ่ย
7. เย็บตะเข็บข้างเสื้ อ
3. เย็บตะเข็บไหล่เสื้ อ
8. เข้าแขนเสื้ อ
4. เย็บสาบคอ
9. พับชายเสื้ อสอยชาย
5. ประกอบสาบกับตัวเสื้ อ
10. ทํารังดุม และติดกระดุม
ขั้นการเย็บประกอบตัวเสื้อ
ลําดับขั้นในการเย็บควรจะทําตามลําดับก่อน หลังเพื่อความสะดวกและความเรี ยบร้อยของงานจะ
แบ่งเป็ นขั้นตอน
การเย็บกันยืด เพื่อป้ องกันไม่ให้ผา้ บริ เวณแนวโค้งของคอและ
แขนยืด เนื่องจากเป็ นเกรนเฉลียง
วิธีเย็บกันยืด เย็บห่างจากรอยเย็บ 0.2 ซม. ด้วยฝี เข็มธรรมดาบนผ้า
ชิ้นเดียว เพื่อป้ องกันไม้ให้ผา้ ยืด ในส่ วนที่เป็ นผ้าเฉลียง เช่น วงแขน เอว

โดยเฉพาะผ้าฝ้ าย ผ้ายืด (ต้องใช้ดา้ ยยืดด้วย) ส่ วนผ้าใยวิทยาศาสตร์ ไม่
ต้องเย็บก็ได้
การเย็บกันยืดอย่าเย็บฝี เข็มห่าง จะทําให้ผา้ ย่นและเย็บให้ออกจาก
แนวกดรอย เมื่อประกอบตัวเสื้ อจะได้ไม่เย็บทับเส้นแนวกันยืด
การเย็บกันลุ่ย ตะเข็บที่จะเย็บกันลุ่ย หากเป็ นริ มผ้าไม่ตอ้ งเย็บกันลุ่ยก็ได้ การเย็บกันลุ่ยมีหลายวิธี
คือ การตัดริ มตะเข็บด้วยกรรไกรซิกแซก หรื อพับริ มตะเข็บเล็ก ๆ แล้วใช้จกั รเย็บ หรื ออาจจะใช้เข็มมือ
เย็บทับริ มโดยวิธีการถักแบบรัดดุมก็ได้
ตะเข็บที่ตอ้ งกันลุ่ยก่อน เย็บมีดงั นี้
ตะเข็บไหล่ ชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ตะเข็บข้าง ชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ตะเข็บใต้ทอ้ งแขน
การเย็บตะเข็บไหล่เสื้ อ โดยการนําเสื้ อชิ้นหน้าและชิ้นหลังมา เข้าตะเข็บไหล่ให้ติดกัน ควรใช้
เข็มหมุดกลัดจุดมุมข้าง คอชิ้นหน้าและชิ้นหลังเข้ากัน เนาแล้วเย็บ เวลาเย็บให้เย็บจากคอไปหาปลาย
ตะเข็บไหล่
นําตัวเสื้ อชิ้นหน้าและหลังมาเย็บต่อกันที่ตะเข็บไหล่โดยให้ผา้ ด้านถูก
ประกบกันเย็บแล้วรี ดแบะตะเข็บ

ก่อนเย็บเข้าสาบคอให้พบั สาบด้านหน้าตลบออกมาทางผ้าด้านถูกแล้วเนา

การเย็บผ้าดามคอ
วิธีตดั ผ้าสอบคอ นําแบบตัดสาบคอเสื้ อทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลัง มาวางทาบลงบนผ้าแก้ว เพื่อ
เย็บตะเข็บไหล่ ชิ้นหลังตัดสันทบผ้า 1 ชิ้น สําหรับเสื้ อเสื้ อผ้าติดกระดุมหน้า แต่ถา้ เป็ นเสื้ อผ่าติดกระดุม
หลัง ชิ้นหน้าตัดสันทบผ้า ชิ้นหลังตัด 2 ชิ้น

วิธีเย็บสาบคอ
1. เนาไหล่สาบชิ้นหน้าและหลังเข้าด้วยกัน โดยประกบด้านถูกเข้าหา
กัน แล้วเย็บตะเข็บไหล่ท้ งั 2 ข้าง

2. รี ดแบะตะเข็บไหล่
3. พับริ มรอบสาบเข้ามาทางผ้าด้านผิด 0.5 ซม. แล้วเย็บทับริ มรอยพับ
ตามรู ป
5. เกณฑ์ ในการประเมิน
เย็บเสื้ อได้ตามลําดับขั้น

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 16 เรื่องทีส่ อน การเย็บเสื้อคอกลม มีแขน ตอนที่ 2 โดยครู มาณี กสิ กรอุดมไพศาล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกลําดับขั้นการเย็บประกอบเสื้ อคอกลม มีแขนได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลําดับขั้นได้ถูกต้อง
2. รายการสอน
1. อธิบายลําดับขั้นการเย็บเสื้ อคอกลม มีแขน
2. สาธิ ตลําดับขั้นการเย็บเสื้ อคอกลม มีแขน
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. จักรเย็บผ้า
5. เข็มเนา
2. เสื้ อที่ตดั ไว้
6. เข็มหมุด
3. ด้ายสี เดียวกับผ้า
7. เตารี ด
4. ด้ายเนา
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
การเย็บสาบคอติดกับคอเสื้อ
นําสาบคอเสื้ อที่เตรี ยมไว้มาวางซ้อนบนคอของตัวเสื้ อ โดยหันผ้า
ด้านถูกประกบกันจุดไหล่และจุดกลางคอหลังของผ้าสาบและเสื้ อ
ตรงกันตามรู ปภาพเนาแล้วเย็บ
ตัดขลิบคอเสื้ อให้ชิดเส้นเย็บ ถ้าเส้นคอโค้งมากให้ขลิบค่อนข้างถี่

