
 
 

ท่ีมา                    :  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
เผยแพร่โดย        :  งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                            25  พฤษภาคม   2555 

 

   
การจดัการศึกษาของวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี  ได้จดัหลกัสูตรการศึกษาเป็น  2 ระดบั  คอื 
  1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  หลกัสูตร 3 ปี 
    2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พทุธศกัราช 2546  หลกัสูตร 2 ปี 
  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
 เป็นหลกัสูตร 3 ปี รับจากผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้(ม.3) เปิดสอน 11 สาขาวิชา  
21  สาขางาน  ดงัน้ี 

 

ที่ สาขาวิชา สาขางาน 

1 เคร่ืองกล 1.1  ยานยนต ์

2 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
2.1  เคร่ืองมือกล 

2.2  เขียนแบบเคร่ืองกล 

3 โลหะการ 3.1  เช่ือมโลหะ 

4 ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
4.1  ไฟฟ้าก าลงั 

4.2  อิเลก็ทรอนิกส์ 

5 การก่อสร้าง 
5.1  ก่อสร้าง 

5.2  สถาปัตยกรรม 

6 พาณิชยกรรม 

6.1  การบญัชี 

6.2  การขาย 

6.3  การเลขานุการ 

6.4  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6.5  ธุรกิจคา้ปลีก 

7 ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 7.1  ออกแบบเส้ือผา้ 

8 อาหารและโภชนาการ 8.1  อาหารและโภชนาการ 

9 คหกรรมศาสตร์ 9.1  คหกรรมการผลิต 

10 ศิลปกรรม 

10.1  วิจิตรศิลป์ 

10.2  การออกแบบ 

10.3  คอมพิวเตอร์กราฟิก 

10.4  เคร่ืองเคลือบดินเผา 

11 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 11.1  การโรงแรม 

 

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2555 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
 

เป็นหลกัสูตร 2 ปี รับจากผูส้ าเร็จการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  (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  แม่พิมพโ์ลหะ 

3.3  แม่พิมพพ์ลาสติก 

4 เขียนแบบเคร่ืองกล 4.1  ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 

5 เทคนิคโลหะ 5.1  เทคนิคการเช่ือมโลหะ 

6 ไฟฟ้าก าลงั 
6.1  เคร่ืองกลไฟฟ้า 

6.2  ติดตั้งไฟฟ้า 

7 

 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

7.1  อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

7.2  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

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 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13.1  การพฒันาโปรแกรม 

14 การจดัการโลจิสติกส์ 14.1  การจดัการคลงัสินคา้ 

15 การโรงแรมและบริการ 15.1  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

16 เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 16.1  ธุรกิจเส้ือผา้ 

17 อาหารและโภชนาการ 17.1  โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

18 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 18.1  ธุรกิจงานประดิษฐ ์

19 วิจิตรศิลป์ 19.1  จิตรกรรม 

20 การออกแบบ 20.1  ออกแบบนิเทศศิลป์ 

21 เทคโนโลยเีคร่ืองเคลือบดินเผา 21.1  เทคโนโลยอีุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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หลกัสูตรอาชีวศึกษาพเิศษ  2  ระบบ 
     1. ระบบทวภิาค ี

นกัศึกษาในระบบน้ี   จะเรียนในวิทยาลยั  คือ ในภาควิชาสามญัและพ้ืนฐานหรือ                     
ทางภาคทฤษฎี 40%  และภาคปฏิบติัในโรงงานอีก 60%   โดยเปิดสอน  8  สาขางาน  ไดแ้ก่ 
สาขางานยานยนต ์(ปวช.)    

    สาขางานเคร่ืองมือกล (ปวช.) 
  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก (ปวช.) 
   สาขางานเทคนิคยานยนต ์(ปวส.)  
   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  (ปวส.) 
   สาขางานแม่พิมพโ์ลหะ  (ปวส.) 
   สาขางานการจดัการคลงัสินคา้  (ปวส.)  
   สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ปวส.)  

2. การเทยีบโอนประสบการณ์   เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชน  นกัเรียน  นกัศึกษา 
น าความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ   มาท าการประเมินเทียบโอนเขา้สู่หน่วยกิต  
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)                         
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขางาน   ทั้งน้ี  บุคคลท่ีขอเทียบโอนตอ้ง               
ข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน   นกัศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(..................................................)      (..................................................)   
        (นางกลุรภสั   นารอด)                      (นายสุนทร  อุตระวณิชย)์ 
เจา้หนา้ท่ีงานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ       หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 


