
 

การจดัการศึกษาของวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี  ได้จดัหลกัสูตรการศึกษาเป็น  3 ระดบั  คอื 
1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 หลกัสูตร 3 ปี 
2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลกัสูตร 3 ปี 

     3.    หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พทุธศกัราช 2546  หลกัสูตร 2 ปี   

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
เป็นหลกัสูตร 3 ปี รับจากผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)  เปิดสอน 21 สาขาวชิา   

 21  สาขางาน  ดงัน้ี 

ที่ สาขาวิชา สาขางาน 

1 ช่างยนต ์ 1.1  ยานยนต ์

2 ช่างกลโรงงาน 2.1  เคร่ืองมือกล 

3 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล   3.1  เขียนแบบเคร่ืองกล    

4 ช่างเช่ือมโลหะ 4.1  โครงสร้าง 

5 ช่างไฟฟ้าก าลงั 5.1  ไฟฟ้าก าลงั 

6 ช่างก่อสร้าง 6.1  ก่อสร้าง 

7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7.1  อิเล็กทรอนิกส์  

8 การตลาด 8.1  การตลาด 

9 ธุรกิจคา้ปลีก 9.1  ธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

10 การบญัชี 10.1  การบญัชี 

11 การเลขานุการ    11.1  การเลขานุการ    

12 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ   12.1 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ   

13 คอมพวิเตอร์กราฟิก   13.1 คอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย   

14 แฟชัน่และส่ิงทอ    14.1 แฟชัน่ดีไซน์    

15 ออกแบบ    15.1 ออกแบบ 

16 การโรงแรม    16.1 การโรงแรม 

17 วจิิตรศิลป์    17.1 วจิิตรศิลป์    

18 สถาปัตยกรรม 18.1 สถาปัตยกรรม   

19 อาหารและโภชนาการ   19.1 อาหารและโภชนาการ   

20 ศิลปกรรมเซรามิก 20.1 ศิลปกรรมเซรามิก    

21 คหกรรมศาสตร์   21.1 ธุรกิจดอกไมแ้ละงานประดิษฐ ์  

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2556 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พทุธศักราช 2546  
เป็นหลกัสูตร 2 ปี รับจากผูส้ าเร็จการศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  และ  มธัยมศึกษา                                                                           

ตอนปลาย  (ม.6)   เปิดสอน  21  สาขาวิชา  26  สาขางาน  ดงัน้ี 

ที่ สาขาวิชา สาขางาน 

1 เคร่ืองกล 1.1  เทคนิคยานยนต ์

2 เทคนิคอุตสาหกรรม 2.1  ติดตั้งและบ ารุงรักษา 

3 เทคนิคการผลิต 

3.1  เคร่ืองมือกล 

3.2  แม่พมิพโ์ลหะ 

3.3  แม่พมิพพ์ลาสติก 

4 เขียนแบบเคร่ืองกล 4.1  ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 

5 เทคนิคโลหะ 5.1  เทคนิคการเช่ือมโลหะ 

6 ไฟฟ้าก าลงั 
6.1  เคร่ืองกลไฟฟ้า 

6.2  ติดตั้งไฟฟ้า 

7 

 
อิเล็กทรอนิกส ์

7.1  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

7.2  เทคนิคคอมพวิเตอร์ 

7.3  ระบบโทรคมนาคม 

8 การก่อสร้าง 8.1  เทคนิคการก่อสร้าง 

9 เทคนิคสถาปัตยกรรม 9.1  เทคนิคสถาปัตยกรรม 

10 การบญัชี 10.1  การบญัชี 

11 การตลาด 11.1  การตลาด 

12 การเลขานุการ 12.1  การเลขานุการ 

13 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 13.1  การพฒันาโปรแกรม 

14 การจดัการโลจิสติกส์ 14.1  การจดัการคลงัสินคา้ 

15 การโรงแรมและบริการ 15.1  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

16 เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 16.1  ธุรกิจเส้ือผา้ 

17 อาหารและโภชนาการ 17.1  โภชนาการและอาหารเพือ่สุขภาพ 

18 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 18.1  ธุรกิจงานประดิษฐ์ 

19 วจิิตรศิลป์ 19.1  จิตรกรรม 

20 การออกแบบ 20.1  ออกแบบนิเทศศิลป์ 

21 เทคโนโลยเีคร่ืองเคลือบดินเผา 21.1  เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 



หลกัสูตรอาชีวศึกษาพิเศษ  2  ระบบ 
1. ระบบทวภิาค ี   

 นักศึกษาในระบบน้ี  จะเรียนในวิทยาลัย  คือ ในภาควิชาสามัญและพื้นฐานหรือ             
ทางภาคทฤษฎี 40% และ  ภาคปฏิบตัิในโรงงานอีก 60%   โดยเปิดสอน  6  สาขางาน  ไดแ้ก่ 

 สาขางานยานยนต ์(ปวช.)    
 สาขางานเคร่ืองมือกล (ปวช.) 
 สาขางานธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ (ปวช.) 
 สาขางานเทคนิคยานยนต ์(ปวส.) 
 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ปวส.) 

2. การเทยีบโอนประสบการณ์    
 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  น าความรู้และประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพ   มาท าการประเมินเทียบโอนเขา้สู่หน่วยกิต ให้เป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขางาน ทั้งน้ี  
บุคคลที่ขอเทียบโอนตอ้ง ขึ้นทะเบียนเป็นนกัเรียน นกัศึกษาของสถานศึกษา 
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ที่มา : งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     17 มิถุนายน 2556  


