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หลักสูตรฝึกอบรม :  การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
ชื่อวิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม     เวลาเรียนรู้  60  ชั่วโมง 
รหัสวิชา 12080202                   หมู่วิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย         สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถเลือกใช้และเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อสตรีได้ 
2. รู้เข้าใจวิธีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดได้ 
3. เข้าใจกระบวนการและวิธีการออกแบบเสื้อผ้าได้ 
4. มีทักษะวิธีการข้ันตอนการเย็บและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าที่สมบูรณ์แบบได้ 
5.มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความละเอียด ประณีต สะอาด และมีความคิดสร้างสรรค์ 
6.สามารถคิดคำนวณต้นทุนได้ 
 

คำอธิบายรายวิชา 

     ความหมาย ความสำคัญ หลักการ การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลือกซื้อวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ตัด เย็บเสื้อผ้า          
การวัดขนาดเสื้อผ้าสมดุลกับรูปทรงต่าง ๆ ที่ใช้งาน ความประณีตสวยงาม การเลือกใช้วัสดุ ตกแต่งเสื้อผ้าให้เหมาะสม
ออกแบบ ลวดลาย วิธีการตกแต่งประดับชิ้นส่วนให้สวยงาม คิดคำนวณต้นทุนราคาจำหน่าย และแหล่งจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์  ปฏิบัติการสร้างแบบ แยกแบบ และตัดแบบเสื้อผ้าสมัยนิยมแบบต่างๆ 

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 

 ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได ้
 
สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

1. สร้างแบบและออกแบบเสื้อผ้าทรงต่าง ๆ หลากหลาย 
2. เย็บเสื้อผ้าได้ถูกต้อง และเย็บส่วนประกอบได้สวยงาม 
3. ดัดแปลงเสื้อผ้าให้มีรูปแบบที่แตกต่าง ๆ หลากหลายชนิด 

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 

1. สามารถเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมได้ 
2. สร้างอาชีพให้กับครอบครัว และสร้างรายได้พิเศษ 
3. เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ผลงานให้กับบุคคลอ่ืน ๆ  
4. เป็นอาชีพหลักในการดำรงชีวิต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
ชื่อวิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม     เวลาเรียนรู้  60  ชั่วโมง 
รหัสวิชา 12080202                   หมู่วิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย         สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมิน 
1.เลือกวัสดุอุปกรณ์ใน  
การเย็บเสื้อผ้าถูกต้อง 
 
 
 

2.สร้างและออกแบบ
รูปร่าง รูปทรง ลักษณะ
ของเสื้อผ้าเหมาะสมกับ
การใช้งาน 
 

3.ตัดเย็บเสื้อ 

- การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือในการตัดเย็บเสื้อผ้า 
- เลือกวัสดุตกแต่งเสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับรูปแบบที่ตัดเย็บ 
 

- การออกแบบเสื้อผ้า 
- การสร้างแบบตามที่ต้องการ 
- การวางแบบและการตัดเย็บ 
 
 

- วิธีการข้ันตอนการตัดเย็บ 
- การเข้าซิป กระดุม หรือ
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง 
- ประกอบชิ้นส่วนให้เป็น
รูปร่างเสื้อผ้าตามต้องการ 

-ดูตัวอย่างของจริง 
-สาธิตการเลือกซื้อผ้าเหมาะ
ที่ใช้ทำเสื้อผ้าตามรูปแบบ
และการใช้งาน 
 

- สาธิต 
- ทดลองปฏิบัติ 
- ดูชิ้นงานตัวอย่างของจริง 
 
 

- ปฏิบัติจริง 

- สังเกต 
- ซักถาม 
 
 
 

- สังเกต 
- ซักถาม 
- ดูชิ้นงานที่ทดลองทำ 
 
 

- สังเกต 
- ดูผลงานของการตัด
เย็บเสื้อผ้าตามรูปแบบ
รูปทรงต่าง ๆ  

 

สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 การเลือกซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 2 3 5 

2 การสร้างแบบและการออกแบบ 3 7 10 

3 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 42 45 

 รวม 8 52 60 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย   30 คะแนน 
  หน่วยที่1 การเลือกซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  5 คะแนน 
  หน่วยที่2 การสร้างแบบและการออกแบบ   5 คะแนน 
  หน่วยที่3 การตัดเย็บเสื้อผ้า    20 คะแนน 
 2. ประเมินจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร(การฝึกปฏิบัติ)           70 คะแนน 
 

     รวม    100 คะแนน 
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เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 
 1.ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% 
 2.ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับD โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
  ช่วงคะแนน             เกรด 
  คะแนน 80-100     A 
  คะแนน 75-79      B+ 
  คะแนน 70-74      B 
  คะแนน 65-69      C+ 
  คะแนน 60-64      C 
  คะแนน 55-59      D+ 
  คะแนน 50-54      D 
  คะแนน 0-49      F 
 
จำนวนนักศึกษาที่รับจำนวน 30   คน / กลุ่ม 
 

งบประมาณ 
ที ่ รายการ รายละเอียด งบประมาณ 
1 ค่าตอบแทน 60 x 300 (จำนวนชั่วโมงx300 บาท) 18,000 
2 ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม 30x60x5  

  (จำนวนผู้เรียน*จำนวนชั่วโมงx5 บาท) 
9,000 

                                                               รวม 27,000 
                                                                                   หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 
        ค่าใช้จ่ายรายหัว 
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำนวนผู้อบรม   27,000/30 = 900บาท 
 
        ศักยภาพในการเรียนการสอน 
  1.แหล่งศึกษาค้นคว้า 
  - ห้องสมดุวิทยาลัยชุมชนปัตตานี   ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
  - เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การตัดเย็บเสื้อผ้า 
   - แหล่งสืบค้นอินเทอร์เน็ต 
  2.สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 
  - ห้องตัดเย็บ อาคารโรงเรียนโรงงาน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี    
  - นาเกตุการ์เม้นท์   ตำบลนาเกตุ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
  3.ศักยภาพผู้สอน 
   - ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า  
 

 

 

 


