
รหัส สาขาวิชา จํานวน

2101 เครื่องกล 5 ยานยนต เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร ตัวถังและสีรถยนต
2102 เครื่องมือกลและซอมบํารุง 6 เครื่องมือกล ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล ชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร แมพิมพพลาสติก แมพิมพโลหะ

2103 โลหะการ 2 เชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมตอตัวถังรถ
โดยสาร

2104 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5 ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส เทคนิคคอมพิวเตอร
2106 การกอสราง 5 กอสราง โยธา สถาปตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแตง

ภายใน
สํารวจ

2112 การพิมพ 1 การพิมพ
2116 แวนตาและเลนส 1 แวนตาและเลนส
2117 การตอเรือ 5 ตอเรือโลหะ ตอเรือไม ตอเรือไฟเบอรกลาส นาวาสถาปตย ซอมบํารุงเรือ
2122 ผลิตภัณฑยาง 1 ผลิตภัณฑยาง
2201 พณิชยการ 9 1. การบัญชี

2. การขาย
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ

5. ธุรกิจคาปลีก
6. ธุรกิจสถานพยาบาล

7. การประชาสัมพันธ
8. ภาษาตางประเทศ

9. งานสํานักงานสําหรับ
   ผูพิการทางสายตา

2301 ศิลปกรรม 15 1. วิจิตรศิลป
2. การออกแบบ
3. ศิลปหัตถกรรม

4. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
5. เครื่องเคลือบดินเผา
6. เทคโนโลยีการถายภาพฯ

7. เครื่องประดับอัญมณี
8. ชางทองหลวง
9. เทคโนโลยีศิลปกรรม

10. การพิมพสกรีน
11. คอมพิวเตอรกราฟค

12. ศิลปหัตถกรรม
     โลหะรูปพรรณ
     และเครื่องประดับ

13. ดนตรีสากล
14. เทคโนโลยีนิเทศศิลป
15. ชางทันตกรรม

2401 ผาและเครื่องแตงกาย 5 ผลิตและตกแตงสิ่งทอ ออกแบบเสื้อผา ตัดเย็บเสื้อผา อุตสาหกรรมเสื้อผา ธุรกิจเสื้อผา
2402 อาหารและโภชนาการ 3 อาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร
2403 คหกรรมศาสตร 3 คหกรรมการผลิต คหกรรมการบริการ ธุรกิจคหกรรม
2404 สาขาวิชาเสริมสวย 1 เสริมสวย
2501 เกษตรศาสตร 6 พืชศาสตร สัตวศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร เกษตรทั่วไป การประมง
2601 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2602 แปรรูปสัตวน้ํา 2 แปรรูปสัตวน้ํา การผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ

2603 ประมงทะเล 1 ประมงทะเล
2701 การโรงแรมและการทองเทียว 2 การโรงแรม การทองเทียว
2801 เทคโนโลยีสิ่งทอ 1 เทคโนโลยีสิ่งทอ
2802 เคมีสิ่งทอ 1 เคมีสิ่งทอ
2803 อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 1 อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

รายชื่อสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(46)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม(ปวช.) / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(ปวส.) / ประเภทวิชาศิลปกรรม / ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม / ประเภทวิชาประมง / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขางาน
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3101 เครื่องกล 7 1. เทคนิคยานยนต 2. เทคนิคเครื่องกล
    อุตสาหกรรม

3. เทคนิคเครื่องกลเรือ
4. เทคนิคเครื่องกลเกษตร

5. เทคนิคเครื่องกลเรือ
    พานิชย

6. เทคนิคซอมตัวถังและสี
    รถยนต

7. สิ่งแวดลอม

3102 เทคนิคการผลิต 6 เครื่องมือกล อุปกรณจับยึด แมพิมพโลหะ แมพิมพพลาสติก เทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร สิ่งแวดลอม

3103 เทคนิคโลหะ 4 เทคนิคการเชื่อม
อุตสาหกรรม

เทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคงานทออุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม

3104 ไฟฟากําลัง 6 1. เครื่องกลไฟฟา
2. งานติดตั้งไฟฟา

3. เครื่องทําความเย็น
    และปรับอากาศ

4. เครื่องมือวัด
    อุตสาหกรรม

5. ชางเทคนิคใน
    อาคารขนาดใหญ

6. ชางบํารุงรักษา
    ระบบจําหนายและ
   อุปกรณไฟฟา

3105 อิเล็กทรอนิกส 4 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบเสียงและภาพ

3106 การกอสราง 2 เทคนิคกอสราง เทคนิคการควบคุมงาน
กอสราง

3107 อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตง
ภายใน

3 อุตสาหกรรมเครื่องเรือน ออกแบบตกแตงภายใน ตกแตงภายใน

3108 เทคนิคสถาปตยกรรม 1 เทคนิคสถาปตยกรรม
3109 สํารวจ 1 สํารวจ
3110 เขียนแบบเครื่องกล 2 ออกแบบและเขียนแบบ

การผลิต
สิ่งแวดลอม

3111 เทคนิคอุตสาหกรรม 8 1.  ติดตั้งและบํารุงรักษา
2. อุตสาหกรรมการผลิต

3. อุตสาหกรรม
    ยางและพลาสติก

4. เทคโนโลยี
    อุตสาหกรรมรองเทา

5. เทคโนโลยี
    อุตสาหกรรมขาว

6. เทคโนโลยี
    อุตสาหกรรม
   มันสําปะหลัง

7. เทคโนโลยี
    อุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. สิ่งแวดลอม

3112 การพิมพ 1 การพิมพ
3116 เทคนิคแวนตาและเลนส 1 เทคนิคแวนตาและเลนส
3117 อุตสาหกรรมการตอเรือ 1 อุตสาหกรรมการตอเรือ
3118 เทคนิคการหลอ 1 เทคนิคการหลอ
3119 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4 ระบบโทรศัพท ระบบสายตอนนอก ระบบสื่อสารขอมูลและ

เครือขาย
ระบบสื่อสารวิทยุ

3120 เครื่องมือวัดและควบคุม 5 เทคโนโลยีการวัดและ
ควบคุม

เทคโนโลยีปโตรเลียม เทคโนโลยีแกส มาตรวิทยา สิ่งแวดลอม

3121 โยธา 1 โยธา
3122 เทคโนโลยียางและโพลิเมอร 1 เทคโนโลยียางและโพลิ

เมอร
3123 เคมีอุตสาหกรรม 1 เคมีอุตสาหกรรม
3124 ปโตรเคมี 1 ปโตรเคมี
3125 เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร 1 เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร
3127 เมคคาทรอนิกส 1 เมคคาทรอนิกส
3128 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4 คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอรซอฟตแวร ระบบเครือขายและ

สารสนเทศ
คอมพิวเตอรมัลติมิเดีย

3130 เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม 1 เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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3201 การบญัชี 1 การบญัชี
3202 การตลาด 2 การตลาด ธุรกิจคาขาว
3203 การเลขานุการ 1 การเลขานุการ
3204 คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาเว็บเพจ เทคโนโลยีสํานักงาน คอมพิวเตอรกราฟก
3205 การเงินและการธนาคาร 2 การเงินภาครัฐบาลและ

เอกชน
การเงินเพื่ออาชีพอิสระ

3206 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 1 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ

3207 การจัดการทรัพยากรมนุษย 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย

3208 ธุรกิจประกันภัย 1 ธุรกิจประกันภัย
3209 ธุรกิจสถานพยาบาล 1 ธุรกิจสถานพยาบาล
3210 การโฆษณาและประชาสัมพันธ 2 การโฆษณา การประชาสัมพันธ
3211 การจัดการธุรกิจคาปลีก 7 1. ธุรกิจคาปลีกทั่วไป

2. ธุรกิจรานสะดวกซื้อ
3. ธุรกิจสรรพสินคา
4. ธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร

5. ธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 6. ธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง
7. ธุรกิจบริการ

3212 ภาษาตางประเทศธุรกิจ 5 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
3213 การจัดการผลิตภัณฑ 1 การจัดการผลิตภัณฑ
3214 การจัดการโลจิสติกส 2 การจัดการการขนสง การจัดการคลังสินคา
3215 การจัดการทั่วไป 1 การจัดการทั่วไป
3216 การจัดการสํานักงาน 1 การจัดการสํานักงาน
3217 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3218 ธุรกิจรับจัดงาน 1 ธุรกิจรับจัดงาน
3301 วิจิตรศิลป 6 จิตรกรรม จิตรกรรมไทย ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ภาพพิมพ วิจิตรศิลป
3302 การออกแบบ 4 ออกแบบนิเทศนศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม
ออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบ

เครื่องแตงกาย
3303 ศิลปหัตถกรรม 8 1. เทคนิคงานหนัง

2. เทคนิคงานดิน
3. เทคนิคงานหลอ  
4. เทคนิคงานพิมพยอม

5. เทคนิคงานไม 6. เทคนิคงานโลหะ
   รูปพรรณ

7. เทคนิคงานรัก 8. เทคนิคงานจักสาน

3304 เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา

3305 โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 1 โลหะรูปพรรณและ
เครื่องประดับ

3306 เทคโนโลยีการถายภาพและวิดีทัศน 4 ศิลปะการถายภาพ การถายภาพโฆษณา การผลิตวิดีทัศน การถายภาพและการพิมพ
3307 เทคโนโลยีศิลปกรรม 2 เทคโนโลยีศิลปกรรม การพิมพสกรีน
3308 คอมพิวเตอรกราฟค 3 คอมพิวเตอรกราฟคอารต คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คอมพิวเตอรสารสนเทศ
3309 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องหนัง
5 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

รองเทา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
กระเปา

ศิลปะการทํา
เครื่องหนัง

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
บุเบาะครุภัณฑ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
เตนทและอุปกรณเดินปา

3310 เครื่องประดับอัญมณี 3 เครื่องประดับอัญมณี รูปพรรณ ประดับอัญมณี
3311 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1 การออกแบบเครื่องประดับ

อญัมณี
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รายชื่อสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(46)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม(ปวช.) / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(ปวส.) / ประเภทวิชาศิลปกรรม / ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม / ประเภทวิชาประมง / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขางาน

3312 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณี
และเครื่องประดับ

1 วิเคราะหและควบคุม
คุณภาพอัญมณีและ
เครื่องประดับ

3313 เทคนิคเครื่องจักรกลเครื่องประดับอัญมณี 1 ซอม - สรางเครื่องจักรกล
และอุปกรณ

3314 เทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เครื่องประดับอัญมณี

3 เทคนิคการทําตนแบบ
เครื่องประดับอัญมณี

เทคนิคการหลอ
เครื่องประดับอัญมณี

เทคนิคการทําตนแบบและ
การหลอเครื่องประดับ
อญัมณี

3315 ชางทองหลวง 1 ชางทองหลวง
3316 ชางทันตกรรม 1 ชางทันตกรรม
3401 เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 4 การตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง การตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ

ขั้นสูง
ธุรกิจเสื้อผา เทคโนโลยีภูษาภัณฑ

3402 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 3 การจัดการสินคาเครื่องนุงหม การทําแบบตัดเสื้อผา
อุตสาหกรรม

เทคนิคการผลิตเครื่องนุงหม

3403 เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตงกาย 3 ออกแบบเสื้อผาขั้นสูง ออกแบบเสื้อผากึ่ง
อุตสาหกรรม

ออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม

3404 อาหารและโภชนาการ 4 โภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ

การประกอบอาหาร การถนอมและแปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร

3405 อุตสาหกรรมอาหาร 2 อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑขาว
3406 การบริหารงานคหกรรมศาสตร 5 ธุรกิจงานประดิษฐ คหกรรมการบริการ การดูแลเด็กและผูสูงอายุ บริการสุขภาพและเสริมสวย ธุรกิจคหกรรม

3407 เทคโนโลยีความงาม 3 การทําผม การแตงหนา การนวดตัว
3501 เกษตรศาสตร 1 เกษตรศาสตร
3502 พืชศาสตร 3 พืชไร พืชสวน เทคโนโลยีกลวยไม
3503 สัตวศาสตร 2 การจัดการผลิตสัตว อาหารสัตว
3504 สัตวรักษ 1 สัตวรักษ
3505 ชางกลเกษตร 2 ชางกลเกษตร เทคโนโลยีโรงสีขาว
3506 ธุรกิจเกษตรและสหกรณ 2 ธุรกิจเกษตร สหกรณ
3507 อุตสาหกรรมเกษตร 2 ผลิตภัณฑพืช ผลิตภัณฑสัตว
3508 เทคโนโลยีสมุนไพร 1 เทคโนโลยีสมุนไพร
3509 เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 1 เทคโนโลยีการปลูก

หมอนเลี้ยงไหม
3510 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 1 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

3511 เทคโนโลยีภูมิทัศน 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน
3512 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3513 เกษตรอุตสาหกรรม 6 เทคโนโลยีขาว เทคโนโลยีออย เทคโนโลยีมันสําปะหลัง เทคโนโลยียางพารา เทคโนโลยีปาลมน้ํามัน เทคโนโลยีไมผล
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รหัส สาขาวิชา จํานวน

รายชื่อสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(46)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม(ปวช.) / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(ปวส.) / ประเภทวิชาศิลปกรรม / ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม / ประเภทวิชาประมง / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขางาน

3601 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5 วิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา

ผลิตสัตวน้ํา ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุง

3602 แปรรูปสัตวน้ํา 1 แปรรูปสัตวน้ํา
3603 การควบคุมเรือประมง 1 การควบคุมเรือประมง
3604 อุตสาหกรรมสัตวน้ํา 1 การผลิตซูริมิ

และผลิตภัณฑ
3701 การโรงแรมและบริการ 6 บริการสวนหนาโรงแรม แมบานโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ครัวโรงแรม สันทนาการและงาน

บริการเพื่อสุขภาพ
ศิลปะและภูมิทัศนเพื่องาน
โรงแรม

3702 การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 2 มัคคุเทศกทางทะเล มัคคุเทศกเดินปา
3703 การจัดการธุรกิจขนสง 2 ธุรกิจการบิน ธุรกิจขนสงทางน้ํา
3704 การจัดการธุรกิจของที่ระลึกและ

ผลิตภัณฑพื้นบาน
1 อุตสาหกรรมพื้นบาน

3705 การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 1 การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

3706 สปาและความงาม 2 นวดแผนไทย เสริมความงาม
3801 เทคโนโลยีสิ่งทอ 1 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3802 เคมีสิ่งทอ 1 เคมีสิ่งทอ
3803 อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 1 อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

3804 เทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง 1 เทคโนโลยีการทอผาไหม
และผาพื้นเมือง

3901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3902 เทคโนโลยีระบบเสียง 1 เทคโนโลยีระบบเสียง

จํานวนสาขาวิชา จํานวนสาขางาน จํานวนสาขาวิชา จํานวนสาขางาน จํานวนสาขาวิชา จํานวนสาขางาน
1 อุตสาหกรรม 9 31 25 68 34 99

พาณิชยกรรม 1 9
บริหารธุรกิจ 17 35

3 ศิลปกรรม 1 15 16 46 17 61
4 คหกรรม 4 12 7 24 11 36
5 เกษตรกรรม 1 6 13 24 14 30
6 ประมง 3 4 4 8 7 12
7 อุตสาหกรรมทองเทียว 1 2 6 14 7 16
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 3 4 4 7 7
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2 2 2

รวม 23 82 94 225 117 307

รวม

442 18

ประเภทวิชา หลักสูตร ปวช. 2545(46)   หลักสูตร ปวส. 2546   
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