
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  9 ประการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ  2558  และปกีารศกึษา  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

 



 

 

 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพตามที่

ตนต้องการ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาชีพอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถน าไป

พัฒนาอาชีพที่ท าอยู่ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการท างานและเพิ่มพูนรายได้ 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาชีพอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่อ่ืนเข้าศึกษา

และฝึกวิชาชีพ ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 

4. เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่สนในเลือกเรียนวิชาชีพตามหลักสูตรนี้ เพื่อจบหลักสูตร

สามารถโอนหน่วยกิต หรือหน่วยการเรียนไปสู่ระบบโรงเรียนที่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ได้ 

 

1. ความรู้ขั้นต่ าประถมศึกษาปีที่ 4 
2. อายุไม่ต่ ากว่า 13 ปี 
3. ไม่จ ากัดเพศ 
4. ไม่จ ากัดคนพิการ 

 

1. ค่าสมัครเรียน 10 บาท 
2. ค่าเล่าเรียนคิดตามชั่วโมงที่เรียน ชั่วโมงละ 1 บาท 

 ยกเว้น วิชาขับรถยนต์และคอมพิวเตอร์ ชั่วโมงละ 5 บาท 

วัตถุประสงค์ 

 

 

คุณสมบัตรของผู้เข้าเรียน 

 

 

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้าเรียน 

 

 



 

 

 

 

1. ระบบปกติ   เรียนเต็มเวลา 
2. ระบบโรงเรียน  โรงงาน (ทวิภาคี) 
3. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 

1.  ระบบโรงเรียน  โรงงาน (ทวิภาค)ี 
1.1 รูปแบบในการจัดการอาชีวศึกษา ผู้สนใจเรียนอาชีพสามารถเลือกวิธีการในการฝึกอาชีพไม่

จ าเป็นจะต้องมาเรียนในสถานศึกษาเต็มวันและตามที่ก าหนด 
1.2 ประหยัดงบประมาณจากภาษีอากรของประชาชน โดยให้ภาคเอกชนที่ต้องการเรียนงานช่วยกัน

ฝึกฝนอบรมวิชาชีพตามโอกาสและเคร่ืองมือที่มีอยู่โดยรัฐจัดสอนและฝึกอาชีพเบื้องต้น 
1.3 เสริมสร้างนิสัย และจรรยาบรรณ วิชาชีพได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ 
1.4 ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
1.5 ได้รับการฝึกฝนวิชาชีพที่ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
1.6 มีความสอดคล้องกับก ากลังคน 
 

2.  ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   
2.1 เป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ                      

ทั้งภาครัฐ/เอกชน 
2.2 สามารถน าความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาเทียบโอน หน่วยกิตได้ 2/3 ของหลักสูต 
2.3 ไม่จ าเป็นต้องมาเรียนในสถานศึกษาเต็มเวลา หรือ ตามเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

จัดการเรียน 3 ระบบ 

 

 



 

 

 

  
 

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพื่อสนองวิชาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

3. เพื่อประสานให้ความร่วมมือด้านการศึกษาทุกสังกัด 

วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมตอนต้น แก่โรงเรียนสังกัดการประถมศึกษาในเขต

จังหวัดตามรายวิชาดังนี้ 

1. ช่างเสริมสวยและตัดผม 

2. ช่างตัดเสื้อสตรีและผ้าชาย 

3. ช่างไฟฟ้า 

4. ช่างยนต์ 

5. อาหารขนม 

6. พิมพ์ดีด 

7. ศิลปะประดิษฐ์ 

 

 
1. เป็นนักเรียนในโรงเรียนต้นสังกัด ส่งมาเรียนในระดับ ม.1 - ม.3 
2. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยการเรียนละ 10 บาท 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 



 

 

 

  

1. ระบบโรงเรียน โรงงาน (ทวิภาคี) 

2. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

ระบบโรงเรียน โรงงาน (ทวิภาคี) 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสมารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่

ก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรู้

และประสบการณ์ได้ 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง โดยสามารถน ารายวิชาไปจัดฝึกในสถาน

ประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  

2. เวลาเรียน 
2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ปกติ ภาคเรียนละ 20 

สัปดาห์โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้

อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์ 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน 

คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง) 

2.3 เวลาเรียนตามปกติ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด 2 ปีส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชา / สาขาวิชาที่ก าหนด

ประมาณ 3 ปี 

3. หน่วยกิต 
ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต และไม่เกิน 100 หน่วยกิต 

การคิด หน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 

จัดการเรียน 2 

 

 



 

 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง มีค่า 1 

หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการเรียนการสอน ก าหนด 2 

- 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดภาค เรียนไม่น้อยกว่า 40 - 60 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาที่น าไปฝึกงานในสถานประกอบการ ก าหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย

กว่า 40 ชั่วโมง มีค่า1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

3.5 การท าโครงการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 

 
 

 เป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ/เอกชน 

 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2/3 ของหลักสูตร 

 ไม่จ าเป็นต้องมาเรียนในสถานศึกษาเต็มเวลา หรือ ตามเวลาที่ก าหนด 

 


