ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ จดั หลักสู ตรการศึกษาเป็ น 3 ระดับ คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ปี
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
เป็ นหลักสูตร 3 ปี รับจากผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เปิ ดสอน 21 สาขาวิชา
21 สาขางาน ดังนี้
ที่

สาขาวิชา

สาขางาน

1

ช่างยนต์

1.1 ยานยนต์

2

ช่างกลโรงงาน

2.1 เครื่ องมือกล

3

ช่างเขียนแบบเครื่ องกล

3.1 เขียนแบบเครื่ องกล

4

ช่างเชื่อมโลหะ

4.1 โครงสร้าง

5

ช่างไฟฟ้ ากาลัง

5.1 ไฟฟ้ ากาลัง

6

ช่างก่อสร้าง

6.1 ก่อสร้าง

7

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

7.1 อิเล็กทรอนิกส์

8

การตลาด

8.1 การตลาด

9

ธุรกิจค้าปลีก

9.1 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

10

การบัญชี

10.1 การบัญชี

11

การเลขานุการ

11.1 การเลขานุการ

12

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13

คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

13.1 คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

14

แฟชัน่ และสิ่งทอ

14.1 แฟชัน่ ดีไซน์

15

ออกแบบ

15.1 ออกแบบ

16

การโรงแรม

16.1 การโรงแรม

17

วิจิตรศิลป์

17.1 วิจิตรศิลป์

18

สถาปั ตยกรรม

18.1 สถาปั ตยกรรม

19

อาหารและโภชนาการ

19.1 อาหารและโภชนาการ

20

ศิลปกรรมเซรามิก

20.1 ศิลปกรรมเซรามิก

21

คหกรรมศาสตร์

21.1 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
เป็ นหลักสูตร 2 ปี รับจากผูส้ าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เปิ ดสอน 21 สาขาวิชา 26 สาขางาน ดังนี้
ที่

สาขาวิชา

สาขางาน

1

เครื่ องกล

1.1 เทคนิคยานยนต์

2

เทคนิคอุตสาหกรรม

2.1 ติดตั้งและบารุ งรักษา
3.1 เครื่ องมือกล

3

เทคนิคการผลิต

3.2 แม่พมิ พ์โลหะ
3.3 แม่พมิ พ์พลาสติก

4

เขียนแบบเครื่ องกล

4.1 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต

5

เทคนิคโลหะ

5.1 เทคนิคการเชื่อมโลหะ

6

ไฟฟ้ ากาลัง

6.1 เครื่ องกลไฟฟ้ า
6.2 ติดตั้งไฟฟ้ า
7.1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

7

อิเล็กทรอนิกส์

7.2 เทคนิคคอมพิวเตอร์
7.3 ระบบโทรคมนาคม

8

การก่อสร้าง

8.1 เทคนิคการก่อสร้าง

9

เทคนิคสถาปั ตยกรรม

9.1 เทคนิคสถาปั ตยกรรม

10

การบัญชี

10.1 การบัญชี

11

การตลาด

11.1 การตลาด

12

การเลขานุการ

12.1 การเลขานุการ

13

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13.1 การพัฒนาโปรแกรม

14

การจัดการโลจิสติกส์

14.1 การจัดการคลังสินค้า

15

การโรงแรมและบริ การ

15.1 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

16

เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย

16.1 ธุรกิจเสื้อผ้า

17

อาหารและโภชนาการ

17.1 โภชนาการและอาหารเพือ่ สุขภาพ

18

การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์

18.1 ธุรกิจงานประดิษฐ์

19

วิจิตรศิลป์

19.1 จิตรกรรม

20

การออกแบบ

20.1 ออกแบบนิเทศศิลป์

21

เทคโนโลยีเครื่ องเคลือบดินเผา

21.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดินเผา

หลักสู ตรอาชีวศึกษาพิเศษ 2 ระบบ
1. ระบบทวิภาคี
นัก ศึ ก ษาในระบบนี้ จะเรี ย นในวิ ท ยาลัย คื อ ในภาควิ ช าสามัญ และพื้ น ฐานหรื อ
ทางภาคทฤษฎี 40% และ ภาคปฏิบตั ิในโรงงานอีก 60% โดยเปิ ดสอน 6 สาขางาน ได้แก่
 สาขางานยานยนต์ (ปวช.)
 สาขางานเครื่ องมือกล (ปวช.)
 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ปวช.)
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)
 สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า (ปวส.)

2. การเทียบโอนประสบการณ์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชน นักเรี ย น นัก ศึก ษา น าความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการ
ประกอบอาชี พ มาทาการประเมิ นเทีย บโอนเข้า สู่ หน่ วยกิ ต ให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของผลการเรี ยนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ทุกสาขางาน ทั้งนี้
บุคคลที่ขอเทียบโอนต้อง ขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาของสถานศึกษา
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ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน

เผยแพร่ โดย : งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

17 มิถุนายน 2556

