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ขอมลูหลกัสตูรและแผนการเรยีนทีเ่ปดสอน  ปการศกึษา 2550 
 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ไดจัดหลักสูตรการศึกษาเปน  2 ระดับ  คือ 
              1. หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  หลักสูตร 3 ป 
  2.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2546  หลักสูตร 2 ป 
 

☺ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 
 เปนหลักสูตร 3 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน(ม.3) เปดสอน 10 สาขาวิชา  
22  สาขางาน  ดังนี ้
 

ท่ี สาขาวิชา สาขางาน 
1 เครื่องกล 1.1  ยานยนต 

2.1  เครื่องมือกล 2 เครื่องมือกลและซอมบํารุง 
2.2  เขียนแบบเครื่องกล 

3 โลหะการ 3.1  เชื่อมโลหะ 
4.1  ไฟฟากําลัง 4 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
4.2  อิเล็กทรอนิกส 
5.1  กอสราง 5 การกอสราง 
5.2  สถาปตยกรรม 
6.1  การบัญชี 
6.2  การตลาด 
6.3  การเลขานุการ 
6.4  คอมพิวเตอรธุรกิจ 

6 พณิชยกรรม 

6.5  ธุรกิจคาปลีก 
7 ผาและเครื่องแตงกาย 7.1  ตัดเย็บเสือ้ผา 
8 อาหารและโภชนาการ 8.1  อาหารและโภชนาการ 

9.1  คหกรรมการผลิต 
9.2  ธุรกิจคหกรรม 9 คหกรรมศาสตร 
9.3  การโรงแรม 
10.1  วิจิตรศิลป 
10.2  การออกแบบ 
10.3  คอมพิวเตอรกราฟก 

10 ศิลปกรรม 

10.4  เครื่องเคลือบดินเผา 



 
 

แหลงที่มาของขอมูล   :  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล 
เผยแพรโดย                :   กลุมงานขอมูลสารสนเทศ                                                         21  พฤษภาคม   2550 

 

☺ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
 

เปนหลักสูตร 2 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)   เปดสอน 19 สาขาวิชา  26  สาขางาน  ดังนี ้

 
ท่ี สาขาวิชา สาขางาน 

1.1  เทคนิคยานยนต 1 เครื่องกล 
1.2  เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
2.1  เครื่องมือกล 
2.2  แมพิมพโลหะ 2 เทคนิคการผลิต 
2.3  แมพิมพพลาสติก 

3 เขียนแบบเครื่องกล 3.1  ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
4 เทคนิคโลหะ 4.1  เทคนิคการเชื่อมโลหะ 

5.1  เครื่องกลไฟฟา 5 ไฟฟากําลัง 
5.2  ติดตั้งไฟฟา 
6.1  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
6.2  เทคนิคคอมพิวเตอร 

 
6 

 
อิเล็กทรอนิกส 

6.3  ระบบโทรคมนาคม 
7 กอสราง 7.1  เทคนิคการกอสราง 
8 สถาปตยกรรม 8.1  เทคนิคสถาปตยกรรมการบัญชี 
9 การบัญชี 9.1  การบัญชี 
10 การตลาด 10.1  การตลาด 
11 การเลขานุการ 11.1  การเลขานุการ 
12 คอมพิวเตอรธุรกิจ 12.1  การพัฒนาโปรแกรม 
13 การจัดการโลจิสติกส 13.1  การจัดการคลังสินคา 
14 เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 14.1  ธุรกิจเสื้อผา 
15 อาหารและโภชนาการ 15.1  โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

16.1  ธุรกิจงานประดิษฐ 16 
 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร 
16.2  ธุรกิจคหกรรม 

17 วิจิตรศิลป 17.1  จิตรกรรม 
18 การออกแบบ 18.1  ออกแบบนิเทศศิลป 
19 เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา 19.1  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
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☺ หลักสูตรอาชีวศึกษาพิเศษ  2  ระบบ 
1. ระบบทวิภาคี 

นักศึกษาในระบบนี้  จะเรียนในวิทยาลัย คือ  ในภาควิชาสามัญและพื้นฐานหรือทาง
ภาคทฤษฎี 40%  และภาคปฏิบัติในโรงงานอีก 60%     โดยเปดสอน  6 สาขางาน  ไดแก 

⇒ สาขางานยานยนต (ปวช.) 
⇒ สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.) 
⇒ สาขางานธุรกิจคาปลีก (ปวช.) 
⇒ สาขางานไฟฟากําลัง (ปวช.) 
⇒ สาขางานเทคนิคยานยนต (ปวส.) 

2. การเทียบโอนประสบการณ   เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน  นกัเรียน  นกัศึกษานาํความรู 
และประสบการณในการประกอบอาชีพ   มาทําการประเมินเทยีบโอนเขาสูหนวยกติ  ใหเปนสวน
หนึ่งของผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขางาน   ทั้งนี้  บุคคลที่ขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรยีน   นักศกึษา
ของสถานศึกษา 
☺ หลักสูตรตามโครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยเทคนคิราชบุรี  ไดจัดการศกึษาตามโครงการความรวมมือกบัสถานประกอบการ   
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยจัดการศึกษาในระดับ  ปวส.  หลักสูตร 2 ป  ตามโครงการความ
รวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กับบริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุรี  จาํกัด  เปดสอนจํานวน 2 สาขา
งาน คือ 
        1)   สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
                       2)   สาขางานเครื่องกลไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


