
  เลือกคณะ เลือกอาชีพ 
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Medicine  

 เรียนอะไร 

   เรียนเรื่องคน  

ทั้งปกติและเจ็บป่วย  

ทั้งทางกายและใจ     

และวิธีการรักษาโรค  

แบ่งใหญ่ๆได้เป็น  

สูติ,ศัลย์ ,med,เด็ก,จิตเวช 

สูติ(สูติ-นรีเวช)คือ  

 อวัยวะสืบพันธ์หญิงรวมเต้านม     

การดูแลขณะตั้งครรภ์และ 

   การคลอด 

ศัลย์(ศัลยกรรม) คือ 

       การรักษาโดยการผ่าตัด 

MED(อายุรกรรม)คือ 

 การรักษาด้วยยา       

เด็กคือคนไข้ที่เป็นเด็ก 

จิตเวชคือความป่วยทางใจ 

แพทยศาสตร์ 



       

     

เรียนยังไง 

    

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐาน      

ปี 2-3 เรียนระบบ 

ร่างกายของคนปกติ 

ปี 4-6 เรียนเรื่องโรค 

และฝึกการรักษาผู้ป่วย 
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เรียนทั้งหมด 6 ปี 

ใช้ทุน 3 ปี 
(ถ้าเรียนม.รัฐบาล) 

 

ท างานยังไง 
 

 

ก็...รักษาคนที่เจ็บป่วย(น่ะซิ)

จบมาก็เป็นหมอธรรมดา 

ไปก่อน  

 ถ้าอยากเก่งเฉพาะด้าน  

ก็...มานี่เลย  

     เรียนแพทย์เฉพาะทาง

ตั้งแต่เท้าจนถึงเส้นผม 

     อีกสามปี  

จบมาได้ประกาศนียบัตร 

        อีกหนึ่งใบ  

ได้เป็นหมอเฉพาะทาง 
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เรียน

อะไร 

 
1.  การป้องกนัโรค 

2.การดูแลผู้ป่วย(ทั้งกายและใจ)  

ใหห้าย ทุเลา หรือถึงแก่กรรม

อย่างเหมาะสม  

3.  ฟื้นฟูสภาพหลังการเจ็บป่วย 

4. ดูแลแม่และเด็กทั้งก่อนคลอด  

   ขณะคลอดและหลังคลอด 

ไม่ได้เป็นลูกน้องหมอ คนละอาชีพกันจ้ะ 

หมอรักษา พยาบาลดูแล 

 

พยาบาลศาสตร ์

NURSING 
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ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐาน      

ปี 2  เรียนระบบ

ร่างกายของคนปกติ 

ปี 3-4 เรียนเรื่องโรค

และการพยาบาล 

ฝึกงานบนหอผู้ป่วย

แถมการผดุงครรภ์ 

 

ท างานยังไง  
 
• ก็ดูแลผู้ป่วย 24/7 ทั้งวันทั้ง

คืน(อยู่เวรจ้ะ เวรละ 8 ชั่วโมง)  

• สอนให้รู้วิธีการปฏิบัติตัว  

การป้องกันโรค การดูแลตัวเอง 

เมื่อเป็นโรค และฟื้นฟูสภาพ

หลังจากการเจ็บป่วย  

•ดูแลแม่และเด็กก่อนคลอด 

ขณะคลอดและหลังคลอด  
  

เรียน 

อะไร 



    
เภสัชศาสตร์ 

Pharmacy 
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เรียนอะไร 

เรียนเรื่องของยากับคน          

และการออกฤทธิ์ของยา 

ในร่างกาย  

ผลข้างเคียงอื่นๆ 

ที่ต้องการและไม่ต้องการ  

เรียนยังไง 

 

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐาน     

ปี 2-3 เรียนระบบร่างกาย 

ของคนปกติ 

ปี 4-5 เรียนเรื่อง ยา โรค และคน    

ฝึกงาน 

ปี 6  ฝึกงานบนหอผู้ป่วย 

 



ท าอะไรกิน? 
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•ผลิต คิดค้น ออกแบบ วิเคราะห์ยา  

•ผลิตเครื่องส าอาง(ไม่ต้องเรียนตั้งหกปีก็ได้นะ 

วิทย์เคมีก็เหลือเฟือแล้ว)   

•ท างานกับบริษัทยา(ตัวแทนขายยา)  

•แนะน าการใช้ยาในโรงพยาบาล  

 และร้านขายยา 

•เปิดร้านขายยาของตัวเอง 

 



      

   
 

ทันตแพทยศาสตร์ 

Dentistry 
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เรียนอะไร 

เรียนเรื่องการป้องกัน 

รักษาและฟื้นฟู ฟัน 

เหงือก กระดูกกราม 

เรียนยังไง 

 

ปี   1  เรียนวิชาพื้นฐาน 

ปี  2-3  เริ่มฝึกทักษะ 

ทางทันตกรรม และเรียน 

เรื่องของช่องปากปกติ 

ปี  4-5  เรียนการรักษาฟัน 

และโรคในช่องปาก ฝึกงาน     

ปึ  6 ฝึกงาน รักษาคนไข้ 

 



จัดฟัน 

        
ท ามาหากินอะไร 
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ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู  

ฟัน เหงือก  

เนื้อเยื่อในช่องปาก 

กระดูกกราม  

และอวัยวะใกล้เคียง  

 

ถ้า 

อยาก 

ท าได ้

มากขึ้น 

ไปเรียนเพิ่ม 

จัดฟัน 

     ORTHODONTICS  

รากฟันเทียม 

(DENTAL IMPLANT) 
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สัตวแพทยศาสตร์ 
Veterinary 

 

สัตวแพทยศาสตร์ 

Veterinary 

 
 

เรียนอะไร 

 

เรียนเรื่องสัตว์ปกติ  

และการรักษาสัตว์ป่วยทุกชนิด 

ทั้งสัตว์จิ๋ว/สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่ 

 

เรียนยังไง 

ปี   1  เรียนวิชาพื้นฐาน 

ปี  2-3 เรียนเรื่องสัตว์ปกติ 

ปี  4- 5  เรียนการรักษาสัตว์ 

ปี  6   ฝึกงาน 

    
  

    
  

ท ามาหากินอะไร 

 

•ป้องกันโรค/รักษา/ 

ดูแลฟื้นฟูสภาพสัตว์ 

•วิจัยเรื่องสัตว์ 

•ผลิตยาสัตว์ 

•ผลิตอาหารสัตว์ 

 



   

    

        
   
 

เทคนิคการสัตวแพทย ์

VETERINARY TECHNICIAN 
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การดูแลสุขภาพสัตว ์ 

การจัดการดแูลสัตว์  

การชันสูตรโรคสัตว ์

ท าอะไรได้มั่ง 

 

1.  ดูแล พยาบาลสัตว์ 

 2. นักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการสัตว์ 

ในสวนสัตว์หรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  

3. นักวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 

ในหน่วยสัตว์ทดลอง 

4. ท างานในฟาร์มปศุสัตว์  

5. งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หรืออื่นๆ 

 

เรียนอะไร 



     
   เป็นสาขาของคณะเกษตร  

   

สัตวบาล เรียน 
อะไร 
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1.ผลิตสัตว์/ปรับปรุงพันธุส์ัตวใ์หไ้ด้ 

     ตามวัตถุประสงค์  

2.คิด/ค านวณสูตรอาหารสัตว์  

3.การสุขาภิบาลโรค ไมใ่หส้ัตว์ปว่ย  

4.การจัดการฟาร์มทั่วไป 

 

ท าอะไรได ้

1. การจัดการ-ฟาร์ม โรงฆ่าและตัดแต่งเนื้อสัตว ์

/ศูนย์รวมน้้านม 

2. อาหารสัตว์-พืชและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์  

และโภชนศาสตร์สัตว์ เช่นการผลิตเมล็ดพันธุ์และ 

การจัดการทุ่งหญา้เลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

3. งานด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์-การคัดพันธุ์/ 

ผสมพันธุ/์ขยายพันธุ์สัตว์ การประกวดและ 

การรับรองลักษณะพันธุ์สัตว ์



 
 

 

    

 

        

        

สหเวชศาสตร์ 
มีสาขาต่างๆ คือ 

กายภาพบ าบัด 

PHYSICAL THERAPY 
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ป้องกัน รักษาและจัดการ 

เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 

ที่ผิดปกติที่เกดิขึ้นจาก

สภาพและภาวะของโรค 

 

เรียนอะไร 

1.โรงพยาบาล  ดูแล

ผู้ป่วยนอก/  ผู้ป่วยใน 

(เวชกรรมฟื้นฟู) 

2.บ้าน ดูแลผู้ป่วยที่ฟื้นฟู

อยู่ที่บ้าน  

3.งานวิชาการ การศึกษา

หรือวิจัย 

4. อื่นๆ สถานพักฟื้น,

โรงงานอุตสาหกรรม

,ศูนย์ฟิตเนส และสถาน

ฝึกสอนนักกีฬา 

ท ำอะไร 



เทคนิคการแพทย์ 
MEDICAL TECHNOLOGY 
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ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแล็บ  

ตรวจวิเคราะห์สิ่งต่างๆ 

เช่นน้ าลาย เสมหะ เลือด 

 ปัสสาวะ ฯลฯ  

เพ่ือประเมินสุขภาพ/ 

วินิจฉัยโรค/ท านาย 

ความรุนแรงของโรคและ 

ค้นหาความผิดปกติ  

วิเคราะห์สารพิษสารปนเปื้อนต่างๆ  

ควบคุมคุณภาพและพัฒนา 

เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ 

เรียนการตรวจหาความผิดปกติตา่งๆ 

โดยเฉพาะจากผู้ป่วย เพื่อช่วยในการ 

วินิจฉัยและรักษาโรค 

เรียนอะไร 

ท าอะไร 



 

     

 

รังสีเทคนิค 
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
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ใชว้ิธีการทางรังสีวิทยา  

หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ทางรังสีวิทยา เพ่ือการตรวจ

รักษาและวนิจิฉัย  

 

     1.รังสีวินิจฉัย                                           

 รังสีเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค  

เช่น X-RAYS  

CT SCAN  MRI  

     ULTRASOUND     

MAMMOGRAPHY 
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2.รังสีรักษา  

การใช้รังสีเพื่อการรักษา  

ส่วนใหญใ่ชใ้นโรคมะเร็ง

ต่างๆ 

 
3.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

การให้สารรังสีเข้าสู่ร่างกาย

ผู้ป่วย 

เพื่อถ่ายภาพการท างาน 

ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

และการรักษาโรค เช่น 

การท า PET SCAN 



     

    

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
NUTRITIONIST 
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เรียนเรื่องอาหาร 

และการจัดอาหาร

ให้กับคนในวัยและ

สภาวะต่างๆ เช่น 

คนป่วย เด็ก  

หญิงมีครรภ์ 

คนชรา นักกีฬา 

ฯลฯ 

ท าอะไร  

1. วางแผน/ควบคุม/สั่งงานก าหนด

อาหารตามหลักโภชนาการ ให้กับผู้ป่วย

ในโรงพยาบาล โรงงาน องค์กรต่างๆ  

2.  ค านวณคุณค่าของอาหาร  

3.  ให้ค าแนะน าในการถนอมอาหาร 

การแปรรูปอาหารและผลิตผลเกษตร  

4. แนะน าการบริโภคอาหาร 

ให้ถูกสขุลักษณะ 

5. อยู่สถานลดน้ าหนักก็ได้นะเออ 

 



สาธารณสุขศาสตร์ 
PUBLIC HEALTH 

1. อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

•การตรวจสอบเฝ้าระวัง การวัดผล 

และระดับของมลพิษ 

•การดูแลรักษาสุขอนามัย และความ

ปลอดภัยในที่อยู่อาศัย และสถานที่

ท างาน 

•บริหารจัดการและควบคุมมลพิษตาม 

โรงงานหรือโรงพยาบาล โรงแรมใหญ่ๆ 
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2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เรียนอะไร 

การจัดการสุขอนามัย  

และความปลอดภัย 

ในองค์กร และชุมชนข้างเคียง  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  

เรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยและ  

การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระเบียบ 

ข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ 

เรียนอะไร 



  
 
         
 

3. สาขาส่งเสริมสุขภาพ 

เรียนอะไร 

 

 
 

 

1.บริหารจัดการ พัฒนา

เก้ือกูลและส่งเสริมโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพในองค์กร 

โรงเรียนและชุมชน   

2. พิจารณาปัจจัยความ

เสี่ยง 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

พลานามัย   
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สาธารณสุขศาสตร ์

ท างานอะไรได้บ้าง 

1. ราชการ องค์กรบริหารต่างๆ 

2. เอกชน องค์กรต่างๆ 

ที่ท างานด้านสาธารณสุข 

(NGO)หรือองค์กร 

ระหว่างประเทศ 



 

สุขศึกษา 

HEALTH EDUCATION 
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ท างานอะไรได ้

ราชการ เอกชนองค์กรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

NGO องค์กรระหว่างประเทศ 

 

 

เรียนเรื่องท ายังไง 

ให้มีสุขภาพด ี

ทั้งกายและใจ   

 

 
เห้ย..มันมีเยอะกว่านั้นน่า 



พลศึกษา       
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เรียนเรื่องร่างกาย 

และการเคลื่อนไหว  

 สรีรวิทยาการ 

ออกก าลังกาย 

 วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา 

 จิตวิทยาการกีฬา 

 ชีวกลศาสตร์ 

 กีฬาเวชศาสตร์ 

 

ท างานอะไรไดม้ั่ง 

ได้หมดทั้งงานหลวงงานราษฏร์  

งานส่วนตัว 

เป็นผู้ฝึกสอน(TRAINER)กีฬาต่างๆ 

โค้ช(ไปฝึกฝนหรือเรียนรู้เพิ่ม) 

ศูนย์กีฬาต่างๆ 

เป็นครูพละ

ไม่ได้นะเออ 



 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา SPORT SCIENCE  
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1.กายวิภาคศาสตร์ เรือ่งของร่างกาย 

2.สรีรวิทยา การท างานของระบบต่างๆ 

ในร่างกาย 

3.ชีวกลศาสตร์ การท างานของกล้ามเนื้อ  

กระดูก เอ็นและข้อต่อ 

4.ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา 

5.โภชนาการทางการกีฬา 

6.จิตวิทยาการกีฬา 

7.เวชศาสตร์การกีฬา การป้องกัน  

บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพหลังการบาดเจบ็ 

8.เทคโนโลยีทางการกีฬา 

ท างานอะไรได้มั่ง 

 

เหมือนๆพละน่ะแหละ  

ประมาณว่า 

เป็นเวอรช์ั่นล่าสุด 

ละตอนเนี้ย 

 

เรียนอะไร 



   
 
 

  

 

จิตวิทยา 

PSYCHOLOGY 
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ศึกษาความคดิ จิตใจ  

และพฤติกรรมของมนุษย ์

คนคิดอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ 

และท าไมจึงแสดงพฤตกิรรมเช่นนั้น 

มีสาขาเช่น 

จิตวิทยาการปรึกษา 

 

เรียนเรื่องของความคิด  

จิตใจและพฤติกรรม 

ให้คนเข้าใจปัญหา 

และช่วยให้เขาแก้ปัญหา 

ของตนเองได้  
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จิตวิทยาคลินิก 
 

เรียนเรื่องความ

ผิดปกติทางจิตใจ  

และการบ าบดั                   

ต่างกับจิตแพทย์  

นักจิตวิทยาใช้การ 

บ าบัดโดยวิธีต่างๆ 

 

ท างานร่วมกับจิตแพทย์ 

และทีมสุขภาพจิตในโรงพยาบาล 

ท างานกับองค์กรเอกชน 

ท าคลีนิคส่วนตัว 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
1.เรียนรู้พัฒนาการและสิ่งต่างๆที่มีอิทธิพล 

ต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 

2. ป้องกัน แก้ไขและช่วยปรับเปลี่ยนให้เด็ก 

และเยาวชนมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม 

 3.ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 



 
   
             
      
      

 
 
 
 
 

 

จิตวิทยาสังคม 
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ศึกษาความสัมพันธ์ และพฤติกรรม 

ทางสังคมของมนุษย์     

คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น   

คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร  

และผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร 

ใช้โน้มน้าวผู้คนเช่นการโฆษณาชวนเชื่อ  

ในงานขาย การแสวงหาความร่วมมือ  

การแข่งขัน และอิทธิพลทางสังคม 

ต่อผู้คน 

    
  

 

จิตวิทยาชุมชน 

เรียนรู้เรื่องการปรับตัวปรับใจ 

ในสถานการณ์ต่างๆ   

และการดูแลตนเอง เพื่อให้

คนมีสุขภาพจิตที่ดีและมั่นคง 



 
 

     
 
 
 
 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ 
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การจัดการคนในองค์กร 

โดยใช้หลักจติวิทยา 

ส่วนใหญ่ก็ท างานใน

โรงงานหรือองค์กรต่างๆ 

  

จิตวิทยาการศึกษา / การแนะแนว 

 

 
 

ดูแลนักเรียน ให้ค าปรึกษา  

ช่วยในการปรับตัวและ

แก้ปญัหาต่างๆ 

 

ก็เป็นครูงัย 



 
 
        

วิศวกรรมศาสตร์ 
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วิศวกร          ผู้สร้าง 

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 

ออกแบบและการสร้าง 

เดิมมีสาขาใหญ่ๆ 3 สาขา 

โยธา ไฟฟา้ เครื่องกล  

และสาขาเกดิใหม่อีกเพียบ 

(ใช่มั่งไม่ใช่มั่ง) 

 

วิศวกรรมโยธา 

เรียนวิเคราะห์ ออกแบบ ก่อสร้าง 

ตึก ตึกระฟ้า อาคาร สะพาน ถนน  

 และระบบขนส่งอื่นๆ 

ระบบสาธารณูปโภค 

ต่างๆเช่นเขื่อน  คลอง   

รังวัดในงานส ารวจและแผนที่  

วิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์  

บริหารจัดการการก่อสร้าง                                                        

เน้นการใช้วัสดุและทรัพยากร 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



วิศวกรรมส ารวจ 
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•การรังวัดทั่วไป 

• การรังวัดด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่ 

ศึกษา Geoinformatic Engineering  

ซึ่งเป็นการศึกษาที่น าไปใช้กับระบบ 

GPS หรือระบบติดตามด้วยดาวเทียม 

 

 

 
อภิมหาโครงการวิศวกรรมโยธา 

 
การขุด

อุโมงค์ลอด

ใต้ทะเล

หรอื

มหาสมุทร 

โครงการ PALM ISLAND DUBAI 



วิเคราะห์ ออกแบบก่อสร้าง  

และดูแลระบบต่างๆ ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบประปา 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการ

จัดการมูลฝอยและของเสีย

อันตราย การก าจัดและควบคุม

มลพิษในอากาศ การน าน้ าทิ้ง

และมูลฝอยกลับมาใช้ 

 

  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก 

ทางรถไฟสายปักกิ่ง-ลาซา 



วิศวกรรมไฟฟ้า 
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เรียนทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ 

ไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ 

(ใช้ในการติดต่อสื่อสาร   

เช่นมือถือ โทรทัศน์ วิทยุ  

เรดาร์ ใยแก้วน าแสง) 

ไฟฟ้าก าลัง 
1. เรียนเรื่องการผลิต(โรงงานไฟฟ้า)                             

การส่ง และ จ่ายพลังงานไฟฟ้า 

(โครงข่ายสายส่งไฟฟ้า)ไปยัง 

แหล่งธุรกิจและที่พักอาศัย                                   

2. วิเคราะห์และคาดหมาย 

ปริมาณการบริโภคไฟฟ้า 



ไฟฟ้าสื่อสาร 

และคมนาคม 
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เรียนเรื่อง 

1.การส่งข้อมูลในรูปสัญญาณ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยส่งผ่าน

ตัวกลาง เช่นสายตัวน า  

หรือสายใยแก้ว หรือ คลื่นวิทยุ 

2.สร้างและออกแบบอุปกรณ์ 

รับส่ง เครือข่าย และซอฟต์แวร์  

3.โครงสร้างเครือข่ายระบบ

เซลลูลาร์ /ระบบสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม/ ระบบสื่อสารด้วย 

ใยแก้วแบบต่างๆ 

ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ 
 

 

ศีกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 

ที่ประกอบด้วย 

1.อุปกรณ์ไฟฟา้ 

2. วงจรรวม (integrated circuit) 

3. ตัวน าไฟฟ้า ตัวต้านทาน  

ตัวเก็บประจุ คอยล์ 

เพื่อใช้ในการสือ่สาร 

 



  วิเคราะห์ ออกแบบ  
 สร้าง บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

ทั้งเครื่องยนต์ที่อยู่นิ่ง  

เช่น เครื่องจักรต่างๆ และ  

เครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ 

เช่นรถ เรือ เครื่องบิน ฯลฯ 

 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
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วิศวกรรมเครื่องกล 

 
 

 

  

วิศวกรรมการบินและอวกาศ 

   
   
   
   
   

   วิเคราะห์  

ออกแบบ สร้าง  

บ ารุงรักษา

เครื่องยนต์ 

เครื่องบิน 

ดาวเทียมฯลฯ 

  

การออกแบบ พัฒนา วางแผน  

ควบคุม การวิจัย ด าเนินงานจัดการ 
และประเมินผลระบบโดยรวม 

เอาง่ายๆ มันคือ 

การบรหิารระบบทาง

วิศวกรรมละกัน 



• ผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมสาขาต่างๆ  

คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมติ วิทยาการคอมพิวเตอร์  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการสร้างระบบอัจฉริยะ   

อาคารอัจฉริยะ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์กู้ภัย 

  

 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

( Mechatronics Engineering)  
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วิศวกรรมเคมี 

        เรียนการผลิตสารเคมีในระดับอุตสาหกรรม  

วางแผนการผลิต การขาย  ต่างจากวิทยเ์คมี 

ตรงที่วิศวกรรมเคมีจะน าความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์

ศึกษามาน าไปประยุกต์ใช้งาน 

       วิทย์เคมีจะศึกษาเรื่องปฏิกิริยาเคมีหรือ

สมบัติของสารในทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ 



 ส ารวจ ค้นหา วิเคราะห์ปริมาณ    

ของแหล่งน้ ามันและกา๊ซธรรมชาติ  

รวมถึงการออกแบบหลุมปิโตรเลียม  

วิธกีารขุดเจาะ และกระบวนการผลิตน้ ามัน 

     

      ใช้ประโยชน์จากสิ่งทีไ่ด้จาก 

     การแยกน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  

    เช่น การท าเม็ดพลาสติก การผลิตก๊าซ  

    LPG และผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ  

      

 

 
วิศวกรรมปิโตรเคมี 

 

 
วิศวกรรมปิโตรเลียม 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

การออกแบบและสร้างเครื่อง 

หรือระบบคอมพิวเตอร์  

และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์   

ซึ่งมี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ  

เครือข่ายการสื่อสาร(NETWORK) 

วิศวกรรมเหมืองแร่ 

     

     1. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่     

     เรียนการส ารวจหาแหล่งแร่         

 การประเมินคุณภาพแร่ การวางแผน 

/การควบคุมการท าเหมืองในรูปแบบต่างๆ 

และการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆในการแยกแร่  

2. สาขาวิศวกรรมทรัพยากร  

การน าทรัพยากรต่างๆที่ใช้แล้วน ากลับมาสู่

กระบวนการแยกแร่แล้วน าไปใช้เป็น

วัตถุดิบส าหรับการผลิตต่อไป  

3. สาขาวิศวกรรมอุทกธรณีวิทยา  

   การจัดการทรัพยากรน  าบาดาล 

 



เรียนการวิเคราะห ์/ออกแบบระบบ                                             

และควบคุมพฤติกรรมของระบบ          

ให้เป็นไปตามความต้องการ  

เช่นระบบควบคุมมอเตอร์ของฮาร์ดดิสก ์

และเครื่องเล่นแผ่นซีดี  

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต ์

(Cruise control)เครื่องปรับอากาศ 

 ระบบควบคุมการบิน และ อื่น ๆ 

 

   

 

วิศวกรรมระบบควบคุม 
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วิศวกรรมชลประทาน/แหล่งน้ า 

เรียนการบริหารจัดการและพัฒนา 

แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม 

การพลังงาน การสาธารณูปโภค    

หรือการอุตสาหกรรม และป้องกัน

ความเสียหายอันเกิดจากน้ า 



 ออกแบบเครื่องจกัร 

ในกระบวนการผลิตอาหาร  

 ค านวณและออกแบบระบบ 

และมาตรการความปลอดภัย  

และการก าจัดของเสีย  

 

วิศวกรรมการอาหาร 

วิศวกรรมการอาหาร 
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         ออกจะซ  าซ้อนกับ

หลายๆสาขา และคอ่นข้าง

เป็นสาขาเฉพาะมากๆ 

วิศวกรรมโลหการและวัสด ุ

      ศึกษาเกี่ยวกับโลหะและกระบวนการ 

แยกโลหะออกจากสินแร่ ปรับปรุงคุณภาพ 

โลหะ ขึ้นรูปโลหะให้ได้โลหะรปูพรรณ  

(metal forming) 

 

 



1. Architect หรือ สถาปัตย์-สถาปัตย์  

ออกแบบภายนอกอาคาร 

2. Interior Architect หรือ 

ออกแบบอาคารภายใน 

3. Landscape Architect หรือ ภูมิ 

สถาปนิก ออกแบบสวนและภูมิทัศน์ 

4. สถาปนิกผังเมือง ออกแบบ 

วางผังเมือง และระบบต่างๆ  

     

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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มัณฑนศิลป์ 

   มีสาขาดังนี้ 
ออกแบบตกแต่งภายใน  

ออกแบบผลิตภัณฑ์  

ออกแบบเครื่องประดับ  

ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

ออกแบบนิเทศศิลป์  

  
ยังมีสาขาที่แอบไป 

อยู่ในคณะอื่นๆอีกนะ 



คณะวิทยาศาสตร์ 

39 

             คณะนี้เป็นคณะที่มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย 

เชิญชวนมาเรียนคณะนี้เพื่อช่วยกันสร้างชาติ เพราะถ้าหากสร้างองค์ความรู้ 

ที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและชาติไทยโดยรวมได้  

     ท าให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ 

ไม่ต้องคอยยืมจมูกคนอื่นหายใจ 



คอมพิวเตอร์ 

เรียนอะไร 
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ทฤษฏีการค านวณ 

ส าหรับคอมพิวเตอร์  

และทฤษฏีการประมวลผล 

สารสนเทศ ทั้งซอฟต์แวร์  

ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย 

 
ท าอะไร 

 

System Programmer,  

Application Programmer  

งาน System Analyst 

งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

และการประมวลผลข้อมูล 

ที่ใช้คอมพิวเตอร์  

 

คณิตศาสตร ์

   คณิตศาสตร์ประยุกต ์

     เรียนคณิตแบบมีเป้าหมายคือ 

เอาไปหากินได้จรงิๆเช่น     

•งานส ารวจหรอืงานวิจัย  

•งานคอมพิวเตอร ์

•โปรแกรมเมอรแ์ละวิเคราะห์ระบบ  

•งานด้านประกันชีวิตและประกันภัย 

•งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

•งานประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์  

 

http://www.math.sc.chula.ac.th/
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ความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับ 

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 

ทางกายภาพ แม่เหล็กไฟฟ้า 

  อุณหพลศาสตร์ 

-งานค้นคว้า/วิจัย  

-ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมการผลิต 

/ซ่อมบ ารุงรักษา  

- วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

- ออกแบบเครื่องมือวัดและควบคุม  

- อื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ 

ท าอะไร 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์อิเลคทรอนิกส์ 

- วิจัย  
- ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

- เชื่อมต่อเครื่องมือกับคอมพิวเตอร์  

- ตรวจสอบคุณภาพ  

- อุตสาหกรรม IC  

- อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

- ควบคุมการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์

และเครื่องมือ  

- อื่น ๆ ที่ต้องการใช้ความรู้ด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  

เรียน 

อะไร 

ท าอะไร 



 

ท าอะไร 

 

วิทยาศาสตร์เคมี  

/ เคมีเทคนิค 
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เรียนเรื่องเคมีทุกชนิด 

งานวิเคราะห์ วิจัย ควบคุมคุณภาพ  

งานอุตสาหกรรมทางเคมี  

งานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร,์  

อุปกรณ์, สารเคมี  

งานธุรกิจบริการด้านอุตสาหกรรม  

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคม ี 

 

 

ปิโตรเคม/ีวัสดุพอลิเมอร์ 

เรียนเรื่องปิโตรเคมี 

ผลผลิตและการน ามาใช้ 

วัสดุศาสตร ์

เรียนเรื่องพอลิเมอร์  

เซรามิกส์และสิ่งทอ 



ชีวเคมี 
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ส่วนประกอบทางเคมี 

ของสิ่งมีชีวิต 

งานวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร  

เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง  

โรงงานนม โรงงานอาหารเสริม  

การบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 

เรียน 

ท า 

ชีววิทยา 

เรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  

พันธุกรรม วิวัฒนาการ  

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต  

แยกออกเป็นสาขาอื่นๆอีกเช่น  

ชีวเคมี จุลขีวะ สัตววิทยา  

พันธุศาสตร์ 



สัตววิทยา  
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• เรียนเรื่องสัตว์ทุกชนิด 

ตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวจนถึงสัตว์ใหญ่ๆ 

• ท้างานสอน วิจัย 

พฤกษศาสตร ์

เรียนเรื่องพืชทุกชนิด 

 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

วิเคราะห์ ควบคุมและก าจัดมลพิษ  

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในโรงงานและโครงการพัฒนาอื่นๆ 

http://www.sc.chula.ac.th/botany/


เรียนอะไร 

 
ท าอะไร 
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เรียนเรือ่งการน าสิง่มีชีวิตหรือ ผลผลิต 

จากสิ่งมีชีวิตมาใช้หรอื ปรับเปลี่ยนและ 

ประยุกต์ เพื่อใชป้ระโยชน ์

 

-สอน,ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ์ 

-ควบคุมขบวนการผลิต, ตรวจสอบคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์  

- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและ 

เทคโนโลยีการหมัก 

- การเพาะเล้ียงเซลล์และเนือ้เยือ่พืช  

- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

พันธุศาสตร ์

เรียนเรื่อง หน่วยพันธุกรรม  

ยีน กรรมพันธุ์(heredity) 

และ วิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต 

 

•งานสอน,งานค้นคว้า  

• วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์  

• ควบคุมขบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ 

• พันธุวิศวกรรมของพืชและจุลินทรีย ์

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 



 
ธรณีวิทยา   

 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ    
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-เรียนเรื่องโลกและส่วนประกอบของโลก 

-วิวัฒนาการของโลก ดาวเคราะห์  

และจักรวาล ธรณีพิบัติ ภูเขาไฟ  

แผ่นดินไหว รอยเลื่อน สึนามิ  

อุทกภัย การกัดเซาะ ดินถล่ม  

หลุมยุบ ภูเขา แม่น้ า ทะเล  

มหาสมุทร ทะเลทราย  

-ไดโนเสาร์ ซากดึกด าบรรพ์ 

หรือฟอสซิล บั้งไฟพญานาค   

-ไม้กลายเป็นหิน ถ่านหิน น้ ามัน  

ปิโตรเลียม เชื้อเพลิง แหล่งแร่ 

 

 

เรียนชีววิทยาทางทะเล 

สมุทรศาสตร์เคมี  

สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ 

และชีววิทยาทางทะเล 

 

 
 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 



เทคโนโลยีทางอาหาร/ 

อุตสาหกรรมอาหาร 

 
งาน 
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เรียนเรื่องอาหาร การถนอมอาหาร  

การผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม  

การสร้างอาหารชนิดใหม่ๆ 

งานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ  

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D reserch and 

development) 

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

 
เรียนทุกเรื่อง 



 

เกษตรศาสตร ์

 

สัตวบาล/สัตวศาสตร ์

 

พืชไร่ พืชสวน 

 

อุตสาหกรรมเกษตร 
48 

“เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” 

 

เรียนเรื่องสัตว์ที่เป็นอาหารและสัตว์ที่ใช้ในการเกษตร 

 

เรียนเรื่องพืชเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร 

และยังมี 

-การจัดการศัตรพูืช  

-เคมีการเกษตร  

-คหกรรมศาสตร์  

-วิทยาศาสตร์เกษตร  

-เกษตรเขตร้อน  

เกษตรศาสตร์สร้างชาต ิ

ความมัน่คงทางอาหารคือความมั่นคงของชาต ิ

 

 

เศรษฐกิจจะเป็นยังไง  

คนก็ยังต้องกินนะจ๊ะ 

 



คณะประมง 
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เรียนเรื่องสัตว์น  า 

ทุกชนิด การเพาะเลี ยง  

การจัดการฟาร์ม วิจัย 

การตลาด ฯลฯ 

การจัดการประมง      
ผลิตภัณฑ์ประมง          
เพาะเลี ยงสัตว์น  า      
ชีววิทยาประมง  

 

วนศาสตร์  

     การจัดการทรัพยากรป่าไม้    

- วิศวกรรมป่าไม้     

- วนศาสตร์ชุมชน    
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  

- เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  



  บริหารธุรกิจ 
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2.1 การเงิน เรียนเรื่องการจัดหาเงินทุน/ 
การบรหิารสภาพคล่อง/การลงทุนในโครงการ

ต่างๆ/การลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ ์

ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 

 

2.3  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ   เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กร พัฒนาภาวะ

ผู้น า  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ 

 
 

 

2.4 บริหารการปฏิบัติการ 

    การออกแบบและวางแผน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 

 

 

2.2 การตลาด  การน าเสนอสนิค้า 

และบริการทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ความรู้  

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและ 

การวางแผนการตลาด 

 

เรียนเรือ่งการจดัการธุรกิจทุกประเภท

เป็นคณะที่มีสาขาเยอะมาก ถ้าอยาก 

จะเรียน โปรดเลือกสาขา 
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2.7  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

2.5  บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
      ธรุกิจระหว่างประเทศในด้านการบรหิาร  

การเงิน การค้า การน าเข้า-ส่งออก  

การขนส่งระหว่างประเทศ 

 

2.7  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อกอ่ให้เกดิประโยชนส์ูงสุด 

2.6 โลจิสติกส์และการขนส่ง 

เรียนเรือ่งการบริหารจดัการการผลิต 

การขนส่ง จนกระทั่งถึงผู้บริโภค  
หรือช่ือเล่นว่า  

บริหาร ไอทจี้ะ 



  

บัญช ี
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     เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกและ 

วิเคราะหร์ายการค้าทางธุรกิจโดยใช้ 

เครื่องมือด้านการบัญชี ทักษะในการ 

แปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชี 

และการเงิน  

     เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน และการ

ตัดสินใจที่ส าคัญ ๆ ทางธุรกิจ  

 

สถิต ิ

น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific method) มาใช้  

ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจ

ปัญหาต่างๆเป็นไปอย่าง      

มีหลักการและถูกต้องที่สุด 

งาน 

ประกันภัย วิจัย พัฒนา 

ท าอะไร 
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เศรษฐศาสตร์ 

ศึกษาการผลิต การค้า การบริโภค  

การจัดสรรทรัพยากร การกระจายสนิค้า

และบริการ 
 

 

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ น าไปวิเคราะห์ใช้ 

ในด้านสังคม ธุรกิจ, การเงิน,อาชญากรรม,

การศึกษา, ครอบครัว,สุขภาพ, กฎหมาย, 

การเมือง, รัฐบาล, ศาสนา, สถาบันสังคม, 

สงครามและวิทยาศาสตร ์

 

 

สังคมศาสตร์  

สังคม-มานุษยวิทยา 

  

 

เรียนเรือ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

หน่วยสังคมต่าง ๆ ของมนุษย์  

และพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ  
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รัฐศาสตร ์

   การด าเนินการของอ านาจ

บริหาร หนึ่งในสามอ านาจรัฐ

(บริหาร/นิติบัญญตั/ิตุลาการ)        

เพื่อใหน้โยบายของรัฐบรรลุผล 

เป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบรหิาร

และการจัดการภาครัฐ  

เน้นการให้บริการที่ให้ประชาชน

พึงพอใจ และเป็นธรรม 

สาขาวิชาการปกครอง 

เรียนเรือ่งการเมืองการปกครอง 

เช่นปรัชญาการเมือง ประวัติศาสตรก์ารเมือง 

ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง           

ทฤษฎีการเมืองอดุมการณ์ทางการเมือง          

การพัฒนาการเมือง, สถาบันทางการเมือง , 

การเมืองระหว่างประเทศ การปกครองและ

การบรหิารรัฐ (national politics),การเมือง

การปกครองท้องถิน่ (local politics) 

 

รัฐประศาสนศาสตร ์

บริหารรัฐกิจ 
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รัฐศาสตร ์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
 

• เรียนเรือ่งการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ ์

•ที่เกิดขึ นระหว่างรฐั ซึ่งส่งผลถึงความ

ร่วมมือหรอืความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

•หลักปฏิบัติและการศึกษาปฏิสัมพันธ์ 

• ระหว่างประเทศ การวางนโยบายระหว่าง

ประเทศ ซึ่งครอบคลุมการเมือง เศรษฐกิจ 

กฎหมาย ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยา 

 

อยากจะท างานกระทรวง

ต่างประเทศ ไม่จ าเปน็ต้อง

จบสาขานี หรอกนะ 

 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
 

เรยีนเพื่อปรับปรงุคุณภาพ

ชีวิตและความเปน็อยู่ของ

บุคคล กลุ่มหรือชุมชน 

  

สาขา การพัฒนาชุมชน  

การพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว 

การบรหิารงานกระบวนการยุตธิรรม 

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
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นิติศาสตร์ 

 
 

เรียนเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 

 ฝ่ายบู๊         ต ารวจ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา 

 ฝ่ายบุ๋น       นิติกรในองค์กรต่างๆ  LAW FIRM 

(บริษัทที่ให้บริการด้านกฏหมาย) 

 

 

โบราณคด ี

 
เรียนอะไร 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ  

มานุษยวิทยา  

ภาษาไทย  

ภาษาตะวันออก  

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาฝรั่งเศส  มีสอนที่เดียว 

ในประเทศไทย  

คือท่ีม.ศิลปากรจ้ะ 
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มนุษยศาสตร/์อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ 

คณะเดียว  

มีหลายชื่อจ้ะ 

 

เรียน

อะไร 

    เอกภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุน่ 
เกาหลีเวียตนาม ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน 

ฯลฯ       เรียนหลกัภาษา การใช้ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี ประวตัิศาสตร์ สังคม

เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศ   หรอืกลุ่มประเทศ

ที่ใช้ภาษานั้นๆ   

 

 
- ล่าม ( Interpreter )  
- แปลเอกสาร ( translator ) 
 - งานสอน เลขานุการ

นักภาษาศาสตร์ 

 

ท าอะไร 

 

ภาษา/ ประวัติศาสตร์/ ปรัชญา/ 

บรรณารักษ์ /ภูมิศาสตร์/ศิลปะการละคร 

/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

/รัสเซียศึกษา/วรรณคดีเปรียบเทียบ 
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สาขาภูมิศาสตร์ 

งาน 

 

เรียนเรื่องผิวโลก  

และปรากฏการณ์ต่างๆ 

 
 

 

•ออกแบบแผนที่ แผนที่ภาพถ่าย 

ทางอากาศ 

•วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์  

* พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

* ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ  

วางแผนการขนส่ง 

 

ศิลปกรรมศาสตร์  

 

มีสาขา 

- จิตรกรรม ประติมากรรม  

-ภาพพิมพ์และภาพถ่าย  
-สื่อผสม 

-นฤมิตศิลป์ 
-ดุริยางคศิลป์ไทยและตะวันตก 
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ดุริยางคศาสตร์ 

 
เรียนทุกเรื่องการดนตรี  

ทฤษฎีดนตรี เทคโนโลยีดนตรี  

การบรรเลงดนตรี   

ออกแบบแฟชั่น 
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 
 

เปิดสอนทุกวิชา 

เว้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

อยากเป็นครูเหรอ  
มานี่เลย 

 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 

สื่อสารมวลชน 
  

สามช่ือ  

สอนเหมือนกันค่ะ 

* สาขาการสือ่สารมวลชน  
* สาขาการภาพยนตรแ์ละภาพนิ่ง 

* สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

* สาขาวารสารสนเทศหรอืวารสารศาสตร์ 

* สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  

* สาขาวารสารสนเทศหรอืวารสารศาสตร์ 

สาขาประชาสัมพนัธ ์
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สาขาโฆษณา  

การวางแผน การผลิตสื่อ การ

น าเสนอผลงาน การคิดงานให้

สร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบ

สร้างสรรค์ต่างๆ 

 

งานครีเอทีฟ นักการตลาด   

ฝ่ายวางแผน ออกแบบ 

ส่งเสริมการขาย  

 

งาน 

เรียน 
 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

HOTEL  AND HOSPITLITY 
MANAGEMENT  

 จัดเป็นการบรหิารธุรกจิ

สาขาหนึ่ง เน้นเฉพาะธุรกจิ

การท่องเที่ยวและโรงแรม 
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การอาหาร 

  
 

เรียนเรือ่งการจดัการเกี่ยวกับอาหาร 

ตั้งแต่ การวางแผน การปรุง  

การน าเสนอรวมทัง้คุณค่าทางอาหาร 
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พาณิชย์นาว ี

เรียนการเดินเรือและซ่อมบ ารุง

เครื่องยนต์เรือ  

หลักสูตรปริญญาตรี 

* ฝ่ายเดินเรือ 

• ฝ่ายช่างกลเรือ     
หลักสูตรประกาศนียบัตร 

เดินเรือพาณิชย์    
เรียน 2 ปี  6 เดือน 

ฝ่ายเดินเรือ  ฝ่ายช่างกลเรือ 

 

โรงเรียนสายอาชีพอ่ืนๆ 

* โรงเรียนไปรษณีย์ 

* ปัญญาภิวัตน์ 

* โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  

/การบริบาล 

* สายอาชีวะ ต่อชั้น     

ปวส. 



      

จบละจ้ะ 
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