
วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมิู งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
1. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศน ียบัตรว ิชาช ีพ พุทธศ ักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

1.1 ประเภทว ิชาอ ุตสาหกรรม 
1. สาขาว ิชาเครื่องกล 

- สาขางานยานยนต์  
2. สาขาว ิชาเช่ือมโลหะ 

- สาขางานผลติภัณฑ์ 
3. สาขาว ิชาไฟฟ ้าและอ ิเล็กทรอนิกส ์  

- สาขางานไฟฟ ้ากำลัง 
- สาขางานอ ิเล็กทรอนิกส ์  

1.2 ประเภทว ิชาพาณิชยกรรม 
1. สาขาว ิชาพณิชย์การ 

- สาขางานการบัญช ี 
- สาขางานคอมพ ิวเตอร์ธ ุรก ิจ  

1.3 ประเภทว ิชาคหกรรม 
1. สาขาว ิชาผ ้าและเครื่องแต ่งกาย 

- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ ้า 
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

    - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 
2. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศน ียบัตรว ิชาช ีพ พุทธศ ักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(จัดการเรียนการสอนในเรอืนจํา) 

2.1 ประเภทว ิชาอ ุตสาหกรรม 
1. สาขาว ิชาเครื่องกล 

- สาขางานยานยนต์  
2. สาขาว ิชาโลหะการ 

- สาขางานเช ื่อมโลหะ 
3. สาขาว ิชาไฟฟ ้าและอ ิเล็กทรอนิกส ์  

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
2.2 ประเภทว ิชาคหกรรม 

1. สาขาว ิชาผ ้าและเครื่องแต ่งกาย 
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ ้า



3. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศน ียบัตรว ิชาช ีพ พุทธศ ักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เท ียบ
โอน/สะสมหน ่วยกิต (จัดการเรียนการสอนในโรงงาน) 

3.1 ระดับ ปวช. 
3.1.1 ประเภทว ิชาอ ุตสาหกรรม 

1. สาขาว ิชาไฟฟ ้าและอ ิเล็กทรอนิกส ์  
- สาขางานอ ิเล็กทรอนิกส ์ 

3.1.2 ประเภทว ิชาพาณิชยกรรม 
1. สาขาว ิชาพณิชย์การ 

- สาขางานการบัญช ี 
- สาขางานคอมพ ิวเตอร์ธ ุรก ิจ 

 3.2 ระดับ ปวส. 
  3.2.1 ประเภทว ิชาอ ุตสาหกรรม 

1. สาขาว ิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนท ี่จบจาก ปวช.) 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนท ี่จบจาก ม.6)  

2. สาขาว ิชาไฟฟ ้าและอ ิเล็กทรอนิกส์  
- สาขางานไฟฟ ้ากำลัง  (นักเรียนท ี่จบจาก ปวช.) 
- สาขางานไฟฟ ้ากำลัง  (นักเรียนท ี่จบจาก ม.6) 
- สาขางานอ ิเล็กทรอนิกส ์ (นักเรียนท ี่จบจาก ปวช.) 
- สาขางานอ ิเล็กทรอนิกส์  (นักเรียนท ี่จบจาก ม.6) 

  3.2.2 ประเภทว ิชาบริหารธ ุรก ิจ 
1. สาขาว ิชาการบัญช ี 

- สาขางานการบัญช ี  (นักเรียนท ี่จบจาก ปวช.) 
- สาขางานการบัญช ี  (นักเรียนท ี่จบจาก ม.6) 
- สาขางานคอมพ ิวเตอร์ธ ุรก ิจ  (นักเรียนท ี่จบจาก ปวช.) 
- สาขางานคอมพ ิวเตอร์ธ ุรก ิจ  (นักเรียนท ี่จบจาก ม.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศน ียบัตรว ิชาช ีพช ั้นสูง พุทธศ ักราช 2546 
4.1 ประเภทว ิชาอ ุตสาหกรรม 

1. สาขาว ิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนท ี่จบจาก ปวช.) 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนท ี่จบจาก ม. 6)  

2. สาขาว ิชาไฟฟ ้าและอ ิเล็กทรอนิกส ์ 
- สาขางานไฟฟ ้ากำลัง 
- สาขางานอ ิเล็กทรอนิกส์  

4.2 ประเภทว ิชาบริหารธ ุรก ิจ 
1. สาขาว ิชาการบัญช ี 

- สาขางานการบัญช ี 



5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ (หลักสตูรว ิชาช ีพระยะสัน้ พ.ศ. 2533)  
 
 

รห ัสว ิชา ช ื่อว ิชา จํานวน (ช ่ัวโมง) 
หลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ พ.ศ. 2533 

สาขาว ิชาตัดเสื้อสตร ี

วคต. 01120 ผมทรงสูง 120 

วคต. 02165 ผมทรงกลาง-ทรงต่ํา 165 

สาขาว ิชาอาหาร-ขนม 

วคอ. 05045 เค ้ก 45 

วคอ. 06045 แต ่งหน ้าเค ้ก 45 

สาขาว ิชาศ ิลปประดิษฐ์  
วศป. 02075 ดอกไม ้ประดิษฐ์ จากว ัสดุอ ื่น 75 

สาขาว ิชาเพ ้นท ์สีพิมพผ์ ้าและบาติก 

วศส. 01090 การเพ ้นท์ส ี 90 

สาขาว ิชาเครือ่งหน ัง 

วศน. 05060 ผลิตภ ัณฑ ์เครื่องหนังประกอบว ัสดุท ้องถ ิ่น 60 



6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ (หลักสตูรว ิชาช ีพระยะสัน้ พ.ศ. 2540)  
 
 

รห ัสว ิชา ช ื่อว ิชา จํานวน (ช ั่วโมง) 
หลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ พ.ศ. 2540 

สาขาว ิชาช ่างยนต ์  
1101-1201 ช ่างบริการจักรยานยนต์  75 

1101-2201 ช ่างซ ่อมเครื่องยนต์แก ๊สโซลนีเล็ก 75 

1101-2202 ช ่างซ ่อมเครื่องยนต ์ดีเซลเล็ก 75 

1101-3301 ช ่างซ ่อมเครื่องยนต ์แก ๊สโซลีน 150 

1101-3302 ช ่างซ ่อมเครื่องยนต ์ดีเซล 150 

1101-8203 การข ับรถยนต ์  75 

สาขาว ิชาช ่างเช ื่อมโลหะ 

1103-1210 ช ่างเช ื่อมซ ่อมบํารุง 75 

1103-1302 ช ่างเช ื่อมงานผลิตภ ัณฑ์  150 

สาขาว ิชาช ่างไฟฟ ้า 

1101-2301 ช ่างติดต้ังไฟฟ ้าในอาคาร 150 

1104-3301 ช ่างซ ่อมเครื่องไฟฟ ้าภายในบ ้าน 150 

1104-4301 ช ่างควบค ุมมอเตอร ์ไฟฟ ้ากระแสสลับ 150 

1104-4302 ช ่างโปรแกรมควบค ุมไฟฟ ้า 150 

สาขาว ิชาช ่างอ ิเล็กทรอน ิกส ์ 
1105-1304 ช ่างดิจิตอลเบ้ืองต ้น 150 

1105-2305 ช ่างซ ่อมเครื่องขยายเสียง 150 

1105-2306 ช ่างซ ่อมเครื่องรับว ิทยุ-เทป 150 

สาขาว ิชาว ิจ ิตรศ ิลป ์  
1301-2209 การแกะสลักกระจก 75 

สาขาว ิชาห ัตถกรรม 

1303-7202 งานหนัง (เข ็มข ัดประกอบลวดลายฯ) 75 

1303-7203 งานหนัง (กระเป ๋าสตรี) 75 

1303-7205 งานหนัง (ผลิตภ ัณฑ ์รองเท ้าเบ้ืองต ้น) 75 

1303-7301 งานหนัง (ผลิตภ ัณฑ ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) 150 



 

6. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ (หลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ พ.ศ. 2540) ต ่อ 
 
 

รห ัสว ิชา ช ื่อว ิชา จํานวน (ช ่ัวโมง) 
หลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ พ.ศ. 2540 

สาขาว ิชาดนตร ี

1306-1101 ทฤษฎ ีดนตรีสากล 30 

1306-1312 การรวมวง 150 

สาขาว ิชาผ ้าและเครื่องแต ่งกาย 

1401-1201 กระโปรงเบื้องต ้น 75 

1401-1202 เสื้อเบ้ืองต ้น 75 

1401-1203 กระโปรงสม ัยนิยม 75 

1401-1204 เสื้อสม ัยนิยม 1 75 

1401-1206 กางเกงสตร ี 75 

1401-1315 สูทสตร ี 150 

สาขาว ิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป (กล ุ่มว ิชาเสริมสวย) 
1403-1101 การนวดหน ้า-แต ่งหน ้า 45 

1403-1103 การแต ่งเล็บ 30 

1403-1104 การเปลี่ยนสีผม 30 

1403-1105 การเกล ้าผม-ถ ักเป ีย 45 

1403-1207 การซอยผม-ดัดผม 120 

สาขาว ิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป (กลุ ่มว ิชางานประดิษฐ์ ) 
1403-6301 การประดิษฐ์ ของชำร ่วยและของท ี่ระลึก 150 



 

7. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ (ใช ้หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) 

 
 

รห ัสว ิชา ช ื่อว ิชา จํานวน (ช ่ัวโมง) 
ใช ้หลักสูตร (ปวช. พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

สาขาว ิชาโลหะการ (สาขางานเช ื่อมโลหะ) 
21001001 เข ียนแบบเทคนิคเบ้ืองต ้น 72 

21001004 งานฝ ึกฝ ีม ือ 108 

21001005 งานเช ื่อมและโลหะแผ ่นเบ้ืองต ้น 72 

21001007 งานเครื่องม ือกลเบ้ืองต ้น 72 

สาขาว ิชาพณ ิชยการ (สาขางานการบญัช ี) 
22011003 บัญช ีเบ้ืองต ้น 2 72 

20010006 การเงินส ่วนบุคคล 54 

20010007 ธ ุรก ิจและการเป ็นผู ้ประกอบการ 54 

22011007 พ ิมพ ์ดีดอ ังกฤษ 1 54 

สาขาว ิชาพณ ิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร ์ธ ุรกิจ) 
20010001 คอมพ ิวเตอร ์เพ ื่องานอาช ีพ 54 

22012414 การสร ้างเว ็บเพจ 72 

22012407 การใช ้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต ์ 36 

สาขาว ิชาสาม ัญสัมพนัธ์ (กลุ ่มว ิชาสาม ัญสมัพ ันธ์ ) 
20001101 ภาษาไทยเพ ื่ออาช ีพ 1 36 

20001201 ภาษาอ ังกฤษเพ ื่อการส่ือสาร 1 36 

20001233 ภาษาอ ังกฤษอ ินเตอร ์เน็ต 36 

20001301 ว ิถีธรรมว ิถีไทย 36 

20001401 ว ิทยาศาสตร ์พ ื้นฐาน 54 

20001501 คณิตศาสตร ์ประยุกต ์ 1 36 

20001520 คณิตศาสตร ์ประยุกต์ 2 36 



 

8. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว ิชาช ีพระยะสัน้ (หลักสตูรท ้องถ่ิน) 
 
 

 
รห ัสว ิชา 

 
ช ื่อว ิชา 

จํานวน 
ชม. 

หลักสูตรท ้องถ่ิน 

สาขาว ิชาช ่างยนต ์  
วอย. 01016 การข ับข ี่รถจักรยานยนต ์  16 

สาขาว ิชาเสรมิสวย-ตัดผม 

วคส. 02030 ตัดผมทรงนักเรียนหญิง 30 

วคต. 04030 ตัดผมทรงนักเรียนชาย 30 

สาขาว ิชาเพ ้นท ์สีพิมพ ์ผ ้าและบาติก 

วศส. 01045 การเพ ้นท ์ส  ี 45 

สาขาว ิชาศ ิลปประดิษฐ ์  
วศป. 01045 ดอกไม ้ประดิษฐ ์จากผ ้า 45 

วศป. 02030 ดอกไม ้ประดิษฐ ์จากว ัสดุอ ื่น 30 

1403-6360 การประดิษฐ ์ของชำร ่วยและของท ี่ระลึก 60 

สาขาว ิชาดนตร ี

1306-1360 การรวมวง 60 
 


