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 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 

หน่วย : สาขางาน 

ประเภทวิชา 
จำนวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

รวม 
ปวช. ปวส. ปตอ. 

1. พาณิชยกรรม / บรหิารธุรกิจ 7 9 - 16 
2. คหกรรม 3 4 - 7 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 2 - 4 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 - 2 
5. เตรียมอาชีวศึกษา - - 1 1 

รวมท้ังสิ้น 13 16 1 30 

ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2564) 
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จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564
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ข้อมูลหลักสูตรการเรยีน การสอน 
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 การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดทำการสอน 5 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
/บริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเตรียมอาชีวศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปตอ. เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของ
นักเรียน นักศึกษา และตลาดแรงงาน คือ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยม
ตอนต้น หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 4 ประเภทวิชา ดังนี้ 

1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 7 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 
2) สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
3) สาขาวิชาการเลขานุการ (สาขางานการเลขานุการ) 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (สาขางานภาษาต่างประเทศ) 
7) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (สาขาการจัดการสำนักงาน) 

1.2 ประเภทวิชาคหกรรม มี 3 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ (สาขางานแฟช่ันดีไซต์, สาขางานเสื้อผ้าแฟช่ัน) 
2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ) 
3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ , สาขางานคหกรรมเพื่อ

การโรงแรม) 

1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มี 2 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 

1.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 4 ประเภทวิชา ดังนี ้

2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 9 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 
2) สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
3) สาขาวิชาการเลขานุการ (สาขางานการเลขานุการ) 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจดิจิทัล, สาขางานดิจิทัลมีเดีย, สาขางานโม

บายแอพพลิเคช่ันทางธุรกิจ) 
5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (สาขางานภาษาต่างประเทศ) 
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7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน, สาขางานการจัดการคลังสินค้า) 

8) สาขาวิชาการจัดการ (สาขางานการจัดการ) 
9) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 

2.2 ประเภทวิชาคหกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย (สาขางานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ, สาขางานการประกอบ

อาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ) 
3) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (สาขางานการจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์ , 

สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม) 

2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มี 2 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)   
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว   

2.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 


