
 



คํานํา 

 

  เอกสารเลมน้ีไดจัดทําข้ึน เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ซึ่ง

คณะผูจัดทําไดปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมขอมูลบางสวน เพื่อใหการแสดงขอมูลงายตอการคนหาและ    

ใชประโยชนในการเก็บขอมูลตอไป 
 

  ขอมูลที่ไดนํามาบรรจุไวมีทั้งหมด 9 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิค   

สัตหีบ  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปดสอน  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

ขอมูลงบประมาณการศึกษา  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลอาคารสถานที่  และขอมูล

ทางสังคม  ซึ่งเปนขอมูลที่ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนแหลงขอมูลทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย ฯ 
 

  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความ

รวมมืออนุเคราะหขอมูล ทั้งแนะนําสิ่งที่จะเปนประโยชนในการจัดทําเอกสาร หวังวาขอมูลเหลาน้ี     

จะเปนสารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการกําหนดทิศทาง  การจัดการศึกษาใหแกผูที่ตองการไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมและรวดเร็ว 

 

 

 

       

               

                     

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 
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  หนา 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน  
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สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 



 

 

ปรัชญาวิทยาลยั 

เรียนดี   มีวินัย   ใฝสรางสรรค 

ขยันทํางาน  ผสานคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูความเปนเลิศทางดานวิชาชีพเพือ่การทํางาน  

 

พันธกิจ (Mission) 

 1. มุงผลิตนักเรียน  นักศึกษาตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

 2. พัฒนาคุณภาพของครู  บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม 

 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยงานวิจัยและสรางนวัตกรรม 

 

อัตลักษณของนักศึกษา 

“ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม” 

 

เอกลักษณของวิทยาลัย 

“การจัดการศึกษาท่ีเนนคุณภาพและคุณธรรม” 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐาน และจัดการองคความรู   

ตรงตามความตองการตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

 

พันธกิจ 

 จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาชีพ  อยางทั่วถึงและเสมอภาค  วิจัย  สรางนวัตกรรม  พัฒนาองคความรู  เพื่อการพฒันาอาชีพ 

 

นโยบาย 

 การผลักดันใหวิสัยทัศนและพันธกิจบรรลุตามเปาหมายน้ัน  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาไดกําหนดนโยบายยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 35 กลยุทธ  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

2. เรงรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 

3. สรางมาตรฐานและพฒันาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  และการวัดและ

ประเมินผล 

4. สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

5. สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน  มีความเปนเลิศ

ทางวิชาชีพ 

7. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ  ปลูกจิตอาสา  ดวยการบรกิารสงัคม 

8. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ  นวัตกรรม  มาใชในการเรียนการสอน  

เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ 

9. สรางภาพลักษณที่ดีตอการอาชีวศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

   การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงตามความตองการของประเทศ  ตองไดรับรวมมือ

กับองคกรที่ตองการใชกําลังคน  ต้ังแตภาคการผลิต  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ  และชุมชน  เพื่อสราง

เครือขายความรวมมอืในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  นําไปสูการกําหนด

หลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกําลงัคนไดตรงกบัความตองการภาคการผลิต

และความตองการของผูใช  โดยมีเปาประสงค  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและทองถ่ิน  และมีกลยุทธ  คือ 

1. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ

ทั้งในและตางประเทศ 

2. สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา

และการฝกอบรมวิชาชีพ 

3. พัฒนาฐานขอมลูความรวมมอื 

4. พัฒนาศูนยกําลงัคนอาชีวศึกษา 

5. ประสาน  สงเสริมและสนับสนุน  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน  สถานประกอบการและเครอืขาย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

   คุณภาพของการอาชีวศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองคประกอบที่

สําคัญที่สุดที่จะสงผลตอคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนา

องคกรไปสูความเปนเลิศ  ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาไดระบุถึงการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  

ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย  อีกทั้ง

จากการประกาศใชกฎหมายการอาชีวศึกษาดังกลาว  มีผลใหตองสรางกฎหมาย  กฎระเบียบตางๆ  

เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  ดังน้ันเพื่อใหการพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  จึงไดกําหนดกลยุทธไว  ดังน้ี 

1. จัดและพฒันาโครงสรางการบรหิารงานใหเปนไปตามกฎหมายการอาชีวศึกษา

และกฎหมายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐและ

ธรรมาภิบาล 

3. พัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 

4. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบัน 
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5. ผลักดันการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมปีระสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมปีระสิทธิภาพ 

8. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและการใหบริการ 

9. เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลงัใจ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิต 

   มุงเนนการเพิม่โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึง

การศึกษาดานวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษา

นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีจุดมุงหมายใหคลอบคลุมประชาชนทุกเพศทกุวัย  และ

กลุมเปาหมายทัง้เด็ก  เยาวชน  วัยแรงงาน  สตรี  ผูสูงอายุ  โดยเฉพาะผูยากไร  ดอยโอกาสคนพิการ  

ผูหางไกลทรุกันดารและชนกลุมนอย  มีกลยุทธ ดังน้ี 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  ดวยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และทวิภาคี 

2. สงเสริมและพฒันาอาชีพใหประชาชนในการสรางงานสรางรายได 

3. จัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส  คนพิการ  ผูสูงอายุ 

4. สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

   สงเสรมิการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใหเปนกลไกเสรมิสรางความสมานฉันท  

สันติ  วิธี  วิถีประชาธิปไตย  บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และความเปนอัตลักษณของ

แตพื้นที่  มีความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา  แลกเปลี่ยนความรู  พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  

เตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรีในอนาคต  โดยหวังผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา

วิชาชีพในภูมิภาค  โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพรอม  ประกอบไปดวยกลยุทธ  ดังน้ี 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดน 
    ภาคใต 
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน  

    และเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ 

3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําร ิ

4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางความ 

    เขาใจอันดี 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลย ี

เพื่อใหการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู ต้ังแตการพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการใหเอื้อตอการเรียนรู การสรางองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเช่ือมโยงการวิจัยกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง มีกลยุทธ ดังน้ี 

1. สงเสริมพฒันาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ และการวิจัยเชิงนโยบาย  

    การวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

2. สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชพฒันาคุณภาพการ 

    บริหารจัดการและการเรียนการสอน 

3. สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมไปใชพัฒนาอาชีพ  

    จดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ เครือขายงานวิจัย และการจัดการความรูอาชีวศึกษา  

                           ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
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นโยบายนโยบาย  
  

1. มุงผลิตนักเรียนนักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มุงพัฒนาคุณภาพครู  บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

เปาหมายเปาหมาย  
  

1. ผลิตนักเรียน นักศึกษาภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการใหไดตามเปาหมายของ 

การปฏิรูปการศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพใหกับแรงงานนอกระบบเพิ่มข้ึน 

2. พัฒนาครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใหมีคุณภาพ และไดรับการยกยอง เชิดชูจาก  

สังคม  

3. พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใหมีมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอนทั้งระดับ ปวช.  

ปวส. และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยความรวมมือ ๓ ฝายคือ สถานศึกษา สถานประกอบการ  

และสมาคมวิชาชีพ 

4. ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม 
 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  
  

ยุทธศาสตรที่ 1  :  มุงพฒันาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหบีใหสัมพันธกับความ 

  ตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2  :  เพิ่มโอกาสการเรียนและฝกอบรมวิชาชีพใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ 

ยุทธศาสตรที่ 3  :  สรางแรงจูงใจใหเกิดการตัดสินใจศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในระดับสูง 

ยุทธศาสตรที่ 4  :  สงเสริมใหครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อการเพิ่มคุณภาพของครู 

ยุทธศาสตรที่ 5  :  สรางเสริมขวัญและกําลังใจใหครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ยุทธศาสตรที่ 6  :  ยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหบีในดานการเรียน การสอนมุงสูความเปน 

                       สากล 

ยุทธศาสตรที่ 7  :  จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 3 ฝายทั้งภายในประเทศ 

                      และตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 8  :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

นโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตรนโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
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สิ่งสักการบูชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พระพุทธญาณเรศ 
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สิ่งสักการบูชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

 

 

 
 

  ทาวมหาพรหม 
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ประวัติความเปนมาวิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 
 

ท่ีต้ัง      

 เลขที่ 193 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหบี จ.ชลบุรี มเีน้ือที่ 64 ไร 3 งาน 20 

ตารางวา 

 

 การจัดต้ัง 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัด

ต้ังข้ึนตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐออสเตรีย  โดยรัฐบาลสหพันธ

สาธารณรัฐออสเตรีย เสนอใหความชวยเหลือดานวิชาการ เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผูเช่ียวชาญมา

ชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการติดต้ังการทํางานของเครื่องจักรกล และการฝกอบรมนักเรียนนักศึกษา 

สวนรัฐบาลไทย เปนผูจัดหาที่ดินทําการกอสรางอาคารเรียนโรงฝกงาน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ตามที่ทั้ง

สองฝายเห็นชอบ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตชางเทคนิคใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

2. เพื่อใหนักเรียนนัก-ศึกษา เกิดทักษะตรงกบัมาตรฐานชางเทคนิคและสถานประกอบการ 

3. เพื่อพฒันาแผนการเรียนการสอนกับชางอุตสาหกรรมใหสอดคลองกบัการพัฒนา 

ในภาคตะวันออก 

 

 ความเปนมา 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการ   ไดกําหนดใหจัดต้ังโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ                 

ณ บานอําเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 64 ไร 3 งาน 20 ตารางวา 

 วันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.)  และ

ใชช่ือภาษาอังกฤษวาTHAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเน่ืองจากเปนโรงเรียนที่ต้ังอยู

หางไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไมสะดวกทางโรงเรียนจึงจัดใหมีหอพักนักเรียน-นักศึกษา โดยมี

หอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ช้ัน และอาคารหลังไม   ทําใหครู-อาจารยและนักเรียนมีความผูกพัน 

รักใครกันเปนอันมาก ปจจุบันการเดินทางสะดวกสบายข้ึน ประกอบกับจํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 

อาคารหอพัก จึงไดถูกยกเลิกในปการศึกษา 2533 
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 วันที่ 11 ตุลาคม 2520 กรมอาชีวศึกษาไดจัดพิธีรับมอบอุปกรณใหกับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ

อยางเปนทางการโดย Mr.Kari  Peterlik  เอกอัครราชฑูตออสเตรียประจําประเทศไทยผูแทนรัฐบาล

ออสเตรียเปนผูมอบนายภิญโญ สาธรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ันเปนผูแทนรัฐบาลไทยเปน

ผูรับมอบวันที่ 2 สิงหาคม 2533 กระรวงศึกษาธิการไดประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบสังกัด

กองโรงเรียนเปนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใชช่ือภาษาอังกฤษวา THCHNICAL 

COLLEGE SATTAHIP CHONBURI 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2533 ไดมีการลงนามในบันทึกชวยจํา ระหวาง Mr. Hoch Lenitner 

เจาหนาที่ระดับสูง ผูแทนรัฐบาลออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญย่ิง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผูแทน

รัฐบาลไทยในโครงการใหความชวยเหลือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2   (พ.ศ. 2533-2537) โดยมี   

ฯพลฯ HE.Dr. Alois Mock รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศของออสเตรียเปนสักขีพยาน  

โครงการน้ีไดแบงการจัดสง เครื่องจักรอุปกรณ ออกเปน 4 ระยะดังน้ี 

- ระยะที่ 1 สิงหาคม 2533 จัดสงอะไหลและอุปกรณบางอยางมาเพื่อชวยซอมเครื่องจักรอุปกรณ

เดิมซึ่งชํารุดและเพิ่มเติมอุปกรณและเครื่องจักร คิดเปนเงิน 2,477,450.62 บาท และ 19 พฤศจิกายน 

2533 มอบเงินจํานวน 991,872.52 บาท ใหวิทยาลัยฯ ดําเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณภายในประเทศ 

- ระยะที่ 2 กุมภาพันธ 2534 ไดจัดสงอะไหลและอุปกรณเพิ่มเติมเปนเงิน 1,748,934.74 บาท 

- ระยะที่ 3 พฤษภาคม 2539 จัดสงเครื่องจักรอุปกรณ ที่ทันสมัยเปนเงิน 8,335,160.66 บาท 

และผูเช่ียวชาญจํานวน 4 คน มาดําเนินการติดต้ังเครื่องจกัรอุปกรณ และแนะนําการใช 

- ระยะที่ 4 กันยายน 2539 จัดสงเครื่องจักรอุปกรณ ที่ทันสมัยมาเพิ่มเติม ในสวนที่เหลือและ 

จะมีผูเช่ียวชาญมาปฏิบัติหนาที่อีกประมาณ 5-6 คน และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหมตาม

โครงการใหความชวยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผูเช่ียวชาญชาวออสเตรียที่มา

ปฏิบัติงานในชวงที่ 3 ของโครงการฯ ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม   2539 มีดังน้ี 

1. Mr.Hermann  Kotzmann หัวหนาผูเช่ียวชาญ 

2. Mr.Kurt  Reiter  ผูเช่ียวชาญชางหลอโลหะ  

3. Mr.Christian  Gruber ผูเช่ียวชาญชางเช่ือม 

4. Mr.Gerhard  Mayer  ผูเช่ียวชาญชางไฟฟา-อิเลก็ทรอนิกส 

อีกทั้งในปการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดรับเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนโดย

ฯพณฯ ทานรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม   ไดมอบโลรางวัลดีเดน

โดยมี นายวิชัย  ปอมประเสริฐ ผูอํานายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในครั้งน้ันเปนผูรับมอบ วิทยาลัยฯ 

ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปการศึกษา 2534   ในฐานะสถานศึกษา

ดีเดนในระดับอุดมศึกษาของเขตการศึกษาที่ 12 ป พ.ศ.2536 และเปดทําการสอนหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ป มีฐานะเทียบเทาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

เครื่องกล และเปดสอนในสาขาวิชาเครื่องมือกล อีก 1 สาขา ในปการศึกษา 2537 

นอกจากน้ีวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี ยังเปนศูนยการศึกษาของนักศึกษาสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปดทําการเรียนการสอนต้ังแตป

การศึกษา 2536 – ปการศึกษา 2540 มีทั้งสิ้น 5 สาขา คือ 
 

1. เทคโนโลยีกอสราง 

2. เทคโนโลยีการผลิต 

3. เทคโนโลยีเครือ่งกล 

4. เทคโนโลยีไฟฟา 

5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบยังไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเขารวมพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ 

และบุคลากรในสถานศึกษาโดยไดรับเงินกูจากสํานักงาน OECF ประเทศญี่ปุน ซึ่งจะมอบใหกรมอาชีวะ

ศึกษาเปนเงินทั้งสิ้น 1,913.3 ลานบาท และเงินสมทบจากรัฐบาลไทยอีก 569 ลานบาททั้งน้ี 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปน 1 ใน 10 วิทยาลัยฯ ที่จะมีสวนไดรับเงินจํานวนหน่ึงจากยอดดังกลาวจะ

นํามาพัฒนาแผนกชางเทคนิคการผลิตและชางกลโรงงานเพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาในภาคตะวันออก 

ระยะเวลาโครงการต้ังแต พ.ศ. 2537 – 2541 

ในปพ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0604/038 สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  18 มกราคม 2548 ตามความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหจัดต้ังศูนยเครือขายการอาชีวศึกษานานาชาติ ณ สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในระดับภูมิภาคอีก 3 แหง โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไดรับคัดเลือก

ใหเปนสถานศึกษาที่ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดต้ังศูนยเครือขายอาชีวศึกษานานาชาติของภาค

ตะวันออก  

เมื่อ พ.ศ.2548 ไดรับยกยองใหเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาตนแบบ (Super Model) แหงเดียว 

ประเภทวิทยาลัยเทคนิค ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในป พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ไดรับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนสถานศึกษาดีเดน 

รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา โดยเขารับพระราชทานโลรางวัลดีเดนจาก สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   โดยมีนายสมชาย  ธํารงสุข   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   

ในครั้งน้ัน เปนผูเขารับพระราชทาน 
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ป พ.ศ. 2553 นายจักรพันธ   เ น่ืองจํานงค  นักศึกษาแผนกชางเ ขียนแบบเครื่องกล 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เขารับเกียรติบัตรและรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 
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ลําดับ รายนามผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. นายประพฒัน แสงวนิช พ.ศ.2512 – พ.ศ.2513 

2. นายสงวน แกวมรกต พ.ศ.2513 – พ.ศ.2513 

3. นายสกุล เวชชกร พ.ศ.2513 – พ.ศ.2519 

4. นายจรุง ผาสุวรรณ พ.ศ.2520 – พ.ศ.2522 

5. นายจรูญ ชูลาภ พ.ศ.2522 – พ.ศ.2528 

6. นายสงวน บุญปยทัศน พ.ศ.2528 – พ.ศ.2530 

7. นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2531 

8. นายวิชัย ปอมประเสริฐ พ.ศ.2531 – พ.ศ.2535 

9. นายสุชิน วังบรรพต พ.ศ.2535 – พ.ศ.2538 

10. นายทรงสวัสด์ิ ทิพยคงคา พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540 

11. นายสมศักด์ิ สุหรายคิมหันต พ.ศ.2540 – พ.ศ.2541 

12. นายพิษณุ จงไพบลูยสวัสด์ิ พ.ศ.2541 – พ.ศ.2545 

13. นายวัชระ อนุศาสนกุล พ.ศ.2545 – พ.ศ.2551 

14. นายสมชาย ธํารงสุข พ.ศ.2551 – พ.ศ.2553 

15. นายวัชรินทร ศิริพานิช พ.ศ.2553 – ปจจุบัน 

ทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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แผนภูมิผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤชพนธ  ทามวง 

รองฯ ฝายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรชัย   คายใส 

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาที่ ร.ต.ชาติชาย   ตลุนจันทร 

รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 

รองฯ ฝายพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

นายวัชรินทร  ศิริพานิช 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 
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นายวัชรินทร  ศิรพิานิช 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนคิสัตหบี 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

นายกฤชพนธ  ทามวง 

รองฯ ฝายวิชาการ 

 

วาที่ร.ต.ชาติชาย  ตลุนจันทร 

รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานการบัญชี 

- งานพัสด ุ

- งานอาคารสถานที ่

- งานทะเบียน  

- งานประชาสัมพันธ 

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

- งานครูที่ปรึกษา      

- งานปกครอง         

- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 

รองฯ ฝายพัฒนาการศึกษา 

 
- แผนกวิชาตาง ๆ คือ  

   - สาขาวิชาสามัญสัมพันธ 

   - สาขาวิชาการโรงแรม 

   - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

   - สาขาวิชาการกอสราง 

   - สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

   - สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

   - สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 

   - สาขาวิชาเคร่ืองกล 

   - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

   - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

   - สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

   - สาขาวิชาการบัญชี 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานวดัผลและประเมินผล                 

- งานวทิยบริการและหองสมุด 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

- งานส่ือการเรียนการสอน 

 

นายพรชัย  คายใส 

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

- งานแผนงบประมาณ 

- งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

- งานความรวมมือในและตางประเทศ 

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

- งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 
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                แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นายกฤชพนธ   ทามวง 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

- วาท่ี ร.ท.ไชยยศ   สูญทุกข 

แผนกสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

- นายเกรียงศักด์ิ   ปานคลาย 

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

- นายเอกชยั   หมืน่ใจกลา 

แผนกวิชาเครื่องกล 

- นายฉัตรชยั   ฤกษสังเกตุ 

แผนกวิชาเทคนิคโลหะ 

- นายสมบัติ   หริิโอตัปปะ 

แผนกวิชาการกอสราง 

- นายสุรพเศรษฐ   ตันสุวรรณรัตน 

แผนกวิชาเขียนแบบเครือ่งกล 

- นางรุงทิวา   สาริยะสุนทร 

แผนกวิชาไฟฟากําลัง 

งานพัฒนาหลักสตูร 

การเรียนการสอน 

นายสาธิต   วรรณสุทธิ ์

 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายนพพร   นอยวัฒนกุล 

งานวิทยบริการและ

หองสมุด 

นางปภาพัน  งามบุญ 

งานอาชีวศกึษา 

ระบบทวภิาค ี

นายนาวี  นาวินทรานนท 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายปพนพัทธ   พิมพคต 

 

หัวหนาแผนก/สาขาวิชา 

เจาหนาที่งานพัฒนาหลกัสตูร         

การเรียนการสอน 
- นายเจษฎา   รัตนปราการ 

เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล 

- นางสิรินทรา   สายคําวงศ 
เจาหนาที่งานวิทยบรกิารและ

หองสมุด 

- นางสาวดาริน   กีฎามระ 

เจาหนาที่งานอาชีวศกึษา    

ระบบทวิภาค ี

- นางรจนา   กนกมหกุล 

- นายจิรัฏฐ   นิ่มเสนาะ 

เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน 

- นางสาวภัสพร   ชัชวาล 

- นายคเณศ   เชี่ยวชาญ 

- นายประชิต   รัตนพลแสน 

- นายวิรัตน   เจรญิสุข 

แผนกวิชาอเิลก็ทรอนิกส 

- นายทองคํา   แกวสขุ 

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคมุ 

- นายบรรจง   ศักด์ิวนชิล 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 

- นายสมบัติ   อินยิน 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นางสายชล   สุขนิ่ม 

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

- นางสจี   พรหมมาศ 

แผนกวิชาการโรงแรม 

- นางชุลี   หิริโอตัปปะ 

แผนกวิชาการบญัชี 

- นางจันทนา   มงคลพงษ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายบริหารทรัพยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาท่ี ร.ต.ชาติชาย   ตลุนจันทร 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

 

งานบริหารทั่วไป 

นางศันสนีย   ทกุขสูญ 

 

งานการเงิน 

นางสาวนพมน   แสวงสุข 
 

 

งานบคุลากร 

นางนพวรรณ  กสพิรอง 

 

งานการบัญช ี
นางธนัชพร เมฆศริินภาพงษ 

 

งานพัสด ุ

นางวิไลวรรณ  เกตุบรรลุ 

เจาหนาที่งานบรหิารทั่วไป 

- นางวิลาวัลย   วรประสพ 

- นางสาววิภารัตน  ชาวสวน 

เจาหนาที่งานบุคลากร 
- นางอัจฉรา   นาคอาย 
- นางสาวศิราพรรณ แซอุย 

เจาหนาที่งานการเงิน 

- นางจันทนา   มงคลพงษ 

 

งานอาคารสถานที ่

นายประจวบ  นากร 

 

 

งานทะเบียน 

นายศุภชัย  ถึงเจริญ 

เจาหนาที่งานทะเบียน 

- นางชุลีพร   รุหการ 

- นายนพล   สุภารักษ 

 

งานประชาสมัพันธ 

นางสาวสุรียพร   บุญนํ้าชู 

เจาหนาที่งานการบัญชี 

- นางสาวอัญชนา  เจตสัมฤทธ์ิ 

เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

- นายสาโรจน   อรุณฉาย 

- นายเสริมศักดิ์   บุตรไชย 

- นายปฏิวัฒน   อรรถนาถ 

 

เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 

- สุวัฒน  บรรเทาทกุข 

- นายนพรัตน  รุงเรอืงจินดา 

- นางสาวภสัพร  ชัชวาล 

- นายคมสัน  สุนันทรุงอังคณา 

- นายนรเศรษฐ   ศิริไปล 

 

เจาหนาที่งานการพสัด ุ

- นายเรืองยศ  รัตนพงษ 

- นายสุวิทย  อินทรอนงค 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นายวิชัย   หาญพลาชัย 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 

งานปกครอง 

วาที่ ร.ต.ชยัพฤกษ  วิเศษประสิทธิ ์

 

งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นายสถาพร   อุนเรือนงาม 

งานแนะแนวอาชีพและ 

การจัดหางาน 

นายทรงวฒุิ  กาฝาก 

เจาหนาที่งานกิจกรรม 

- นายอณุชยั  เอ่ียมแกว (อชท.) 

- นายปญญา  รุงแจง (ดนตรี) 

- วาท่ี ร.ต.ชัยพฤกษ  วิเศษประสิทธ์ิ 

(งานนักศึกษาวิชาทหาร) 

- นายสุวิทย  อินทรอนงค 

(งานนักศึกษาวิชาทหาร) 

- นายอภิชาต   หารสุโพธ์ิ 

    (งานลูกเสือ – เนตรนารี) 

เจาหนาทีง่านแนะแนวและ 

การจัดหางาน 
- นางสําเริง   พลเวียง 

- นายคเณศ   เชี่ยวชาญ 

 

งานครูที่ปรึกษา 

นางศันสนีย   ทุกขสูญ 

 

งานสวัสดิการนกัเรียนนักศกึษา 

นางวิยะวรรณ   ปนโพธิ์ 

งานโครงการพิเศษ 

และการบริการชุมชน 

นายมนตรี  ปญจขันธ 

เจาหนาที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศกึษา 

- นายอณุชยั   เอ่ียมแกว 

เจาหนาที่งานครทูี่ปรกึษา 

- นางวรรณี   ตันติชัยยกุล 

- นางสาวอังคณา  ชวนชม 

เจาหนาที่โครงการพเิศษและ

บริการชุมชน 

- นายธวัชชยั   รัตนะ 

เจาหนาท่ีงานปกครอง 

- นายสุวิทย   อินทรอนงค 

แผนกวิชาเครื่องกล 

- นายพิทยา  ภูปล้ืม 

แผนกวิชาการกอสราง 

- นายสุพจน   ชินอมรเลิศ 

- นางสาววิภารัตน   ชาวสวน 

แผนกวิชาเทคนิคโลหะ 

- นายสุคนธ   อุดมทรัพย 

- นายชาตรี   ปริยัติทวีลาภ 

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 

- นายธวัชชัย   รัตนะ 

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

- นายอณุชัย   เอ่ียมแกว 

- นางสมหมาย   ชินศิริวัฒนา 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นางสายชล   สุขน่ิม 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

- นายพันธศักด์ิ   พลอินทร 

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส 

- นายสมบัติ   อินยิน 

แผนกวิชาไฟฟากําลัง 

- นายจิรัฐ  น่ิมเสนาะ 

แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

- นางชุลี   หิริโอตัปปะ 

- นางพิมพรรณ   ปญจขันธ 

แผนกวิชาการบัญชี 

- นางสุพัฒนา   อุดมทรัพย 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

- นางสกุลนรา   บูรประทีป 

- นางปภาพัน   งามบุญ 

- นายสมมาตร   ปญญาประทีป 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชัย  คายใส 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

เจาหนาที่งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

- นายไพโรจน   ครองตน 

- นางสจี   พรหมมาศ 

- นายเอกลักษณ   เฉลมิลาภ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายคมสรรค   ภูทอง 

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นางวัชรินทร  ผองศรี 

 

 

งานสงเสริมผลิตผลการคา 

และประกอบธุรกจิ 

นางจุฬารัตน   สมเจริญ 

 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและ

สิ่งประดิษฐ 

นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร 

 

งานความรวมมือในและ

ตางประเทศ 

นายพิเชษฐ  มีมั่งคั่ง 

 

 

งานประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ 

เจาหนาที่งานแผนและงบประมาณ 

- นายสมหมาย  สมแกว 

เจาหนาที่งานความรวมมอืและ

ตางประเทศ 

- นายรังสี   ศิริไปล 

- นางรัชพนิทร   สุดประเสริฐ 

หัวหนางานประกันคุณภาพและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

- วาท่ี ร.ต.อรรถสิทธ์ิ   จูปราง 

เจาหนาที่งานสงเสรมิผลผลิต 

การคาและประกอบธรุกิจ  

- นางพิมพรรณ   ปญจขนัธ 

เจาหนาที่การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ 

- นายชูสกุล   พรหมมาศ 

- นายวีระพรรณ   กระจับเงิน 
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สวนท่ี 2 ขอมูลบุคลากร 



ผูบริหาร 5 5

ครู 95 101

ขาราชการพลเรือน 1 2

พนักงานราชการ 2 2

ลูกจางประจํา 8 5

ครูพิเศษสอน 47 44

ลูกจางชั่วคราว 47 46

รวม 205 205

สรุปจํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจําป 2556

สรุปจํานวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําป 2556

2%

46%

1%1%4%

23%

23%

ผูบ้รหิาร

ครู

ขา้ราชการพลเรอืน

พนักงานราชการ

ลกูจา้งประจํา

ครพูเิศษสอน

ลกูจา้งชวัคราว
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ผูบริหาร 5 5  4 1 5  

รวมผูบริหาร 5 5  4 1 5  

2. ขาราชการครู

สาขาวิชากลโรงงาน 12  12 4 4 4   5 7

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 7 7 1 6 1 6

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 2 4 2 2 2 2

สาขาวิชาเครื่องกล 13 13 4 8 1 9 4

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 4 1 5 2 1 1 1 5

สาขาวิชาไฟฟากําลัง 7 7 5 1 1 5 2

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 6 6 5 1 5 1

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 6 1 7 1 2 3 1 2 5

สาขาวิชากอสราง 7 1 8 4 1 3 1 7

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 5 13 18 4 8 5 1 3 15

สาขาวิชาการโรงแรม  5 5  2 3 5

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  1 1  1  1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2 4  1 3 3 1

สาขาวิชาการบัญชี 3 3   2 1 1 2

รวมขาราชการครูผูสอน 71 30 101 19 5 37 17 19 4 1   38 63  

3. ขาราชการพลเรือน

เจาหนาท่ีพนักงานธุรการ 1 1 1

สาขาวิชาการบัญชี 1 1 1  

รวมขาราชการพลเรือน 2 2 1 1

4. ลูกจางประจํา

พนักงานพิมพดีดชั้น 2    

พนักงานขับรถยนต 1 1 1

นักการภารโรง 2 2 2

พนักงานพิมพดีดชั้น 1 1 1 1

ยามรักษาการ 1 1 1

รวมลูกจางประจํา 4 1 5 5

สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

จํานวน

ตําแหนง

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตร
ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ต่ํา
กว

า 
ป.

ตรีคศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับตําแหนง
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

จํานวน

ตําแหนง

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตร
ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ต่ํา
กว

า 
ป.

ตรีคศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับตําแหนง

5. พนักงานราชการ

พนักงานราชการครู 2  2 2

รวมพนักงานราชการ 2  2 2

6. ลูกจางช่ัวคราว

เจาหนาท่ีงานการเงิน 3 3 2 1

เจาหนาท่ีงานบัญชี 2 2 1 1

เจาหนาท่ีงานพัสดุ 1 3 4 2 2

เจาหนาท่ีงานสารบรรณ 2 2 2

เจาหนาท่ีงานทะเบียน 2 2  2

เจาหนาท่ีงานบุคลากร 1 1 1  

เจาหนาท่ีงานปกครอง 1 1 1

เจาหนาท่ีงานแนะแนว 1 1 1

เจาหนาท่ีงานครูท่ีปรึกษา 1 1 1  

เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 1 1  

เจาหนาท่ีงานทวิภาคี 1 1  1

เจาหนาท่ีงานวัดผล 1 1 1

เจาหนาท่ีงานหองสมุด 4 4 3 1

เจาหนาท่ีงานพยาบาล 1 1 1  

เจาหนาท่ีงานเอกสารการพิมพ 1 1 1

เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 1 1 1

เจาหนาท่ีงานวางแผนงบประมาณ 1 1 1

เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 1 1 2 2

เจาหนาท่ีงานศูนยบมเพาะ การคา ฯ 1 1 1

เจาหนาท่ีงานหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1 1

เจาหนาท่ีแมบานและนักการภารโรง 5 4 9 9

เจาหนาท่ีขับรถ 3 3 1 2

รวมลูกจางช่ัวคราว 11 35 46 16 30
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

จํานวน

ตําแหนง

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ระดับการศึกษา

เอ
ก โท ตร
ี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ต่ํา
กว

า 
ป.

ตรีคศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ระดับตําแหนง

7. ครูจางสอน

ครูพิเศษ 31 13 44 3 41

รวมครูจางสอน 31 13 44 3 41

รวมท้ังส้ิน 124 81 205          47 122 36
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท หนาท่ีรับผิดชอบ

ฝายบริหาร

1 นายวัชรินทร  ศิริพานิช ผอ. ค.ศ. 4 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ผอ. วท.สัตหีบ

2 นายกฤชพนธ   ทามวง รอง ผอ. ค.ศ. 3 คอ.บ.อุตสาหการเช่ือมและประสาน กศ.ม.บริหารการศึกษา รอง ผอ.ฝายวิชาการ

3 นายพรชัย  คายใส รอง ผอ. ค.ศ. 3 วท.บ.เกษตรกลวิธาน รอง ผอ. ฝายแผนงานและความรวมมือ

4 นายวิชัย    หาญพลาชัย รอง ผอ. ค.ศ. 3 คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม บริหารการศึกษา รอง ผอ. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

5 วาที่ ร.ต.ชาติชาย ตลุนจันทร รอง ผอ. ค.ศ. 3 คอ.บ.ไฟฟา คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา รอง ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร

ขาราชการพลเรือน

1 นางธนัชพร  เมฆศิรินภาพงศ ครู เจาพนักงานชํานาญการ บธ.บ การบัญชี บธ.ม. การบัญชี หัวหนา.งานการบัญชี

2 นางชุลีพร  รุหการ จนท.ธุรการ 5 ปวช.เลขานุการ จนท.งานทะเบียน

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว

1 นางชุลี   หิริโอตัปปะ ครู ค.ศ. 2 ศศ.บ.บริหารงานบุคคล หัวหนา แผนกการโรงแรม

จนท.งานปกครอง สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

2 นางสุวดี   เห็นชอบดี ครู ค.ศ. 2 ศศ.บ.บริหารงานบุคคล  

3 นางวิยะวรรณ ปนโพธิ์ ครูผูชวย - คศ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

4 นางพิมพรรณ  ปญจขันธ ครูผูชวย -
ศศ.บ. การจัดการบัญชี , ศศ.บ การโรงแรมและ

ภัตตาคาร
จนท.งานปกครอง สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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5 นางจุฬารัตน  สมเจริญ ครู ค.ศ. 2 กศ.ม พลศึกษา หัวหนางานสงเสริมผลผลิต  การคา

และประกอบธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี  

1 นางวิไลวรรณ   เกตุบรรลุ ครู ค.ศ. 3 บธ.บ.บริหารการจัดการ กศ.ม.บริหารการศึกษา หัวหนางานพัสดุ

2 นางสุพัฒนา   อุดมทรัพย ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.การบริหารท่ัวไป จนท.งานปกครอง สาขาวิชา บัญชี

3 นางจันทนา  มงคลพงษ ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.บัญชี, บธ.บ.การทองเท่ียว หัวหนาสาขาวิชา การบัญชี

จนท.งานการเงิน

 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นางสาวนพมน   แสวงสุข ครู ค.ศ. 2 ศศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ หัวหนา งานการเงิน

2 นางปภาพัน   งามบุญ ครู ค.ศ. 2 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร หัวหนา งานวิทยบริการและหองสมุด

จนท.งานปกครอง สาขาวิชา สามัญสัมพันธ

3 นางศันสนีย   ทุกขสูญ ครู ค.ศ. 3 คบ.สังคมศึกษา กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว ผูชวยรองผูอํานวยการ  ฝายบริหารทรัพยากร

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา,หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป

4 นางณัฏฐดนุช   คันธรักษ ครู ค.ศ. 2 ศศ.บ.ภาษาไทย -

5 นางนพวรรณ   กสิพรอง ครู ค.ศ. 3 กศ.บ.ภาษาไทย-ประวัติศาสตร หัวหนา งานงานบุคลากร

6 นายวาทวิโรจน  พันธุรุงโรจน ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.พลศึกษา  
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7 นายสมมาตร  ปญญาประทีป ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.พลศึกษา จนท.งานปกครอง สาขาวิชา สามัญสัมพันธ

8 นางรัชพินทร   สุดประเสริฐ ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.ม.บริหารการศึกษา จนท.งานความรวมมือกับตางประเทศ

9 นางวรรณี   ตันติชัยยกุล ครู ค.ศ. 3 กศ.บ.เคมี จนท.งานครูท่ีปรึกษา

10 นายรังสี   ศิริไปล ครู ค.ศ. 3 กศ.บ.อังกฤษ M.Ed.Teaching Eng as a Foreign  Language จนท.งานความรวมมือกับตางประเทศ

11 วาที่ ร.ท.ไชยยศ  สูญทุกข ครู ค.ศ. 2 วท.บ.คณิตศาสตร หัวหนาสาขาวิชา สามัญสัมพันธ

12 น.ส.อัญชนา  เจตนสัมฤทธิ์ ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.คณิตศาสตร เจาหนาท่ีงานบัญชี

13 นางสกุลนรา   บูรประทีป ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.บัญชี จนท.งานปกครอง สาขาวิชา สามัญสัมพันธ

14 นายพิเชษฐ   มีมั่งค่ัง ครู ค.ศ. 2 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ หัวหนางานความรวมมือกับตางประเทศ

15 นางสําเริง  พลเวียง ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เคมี จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

16 นางอัจฉรา  นาคอาย ครู ค.ศ. 3 วท.บ.คหกรรม จนท.งานบุคลากร

17 นางสาวดาริน  กีฏามระ ครู ค.ศ. 3 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ สค.ม.สังคมวิทยา เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด

18 นางสาวสุรียพร  บุญน้ําชู ครู ค.ศ. 1 ค.บ.ภาษาไทย หัวหนางานประชาสัมพันธ

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

1 นายสุริยัน   อธิปตยกุล ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมและประสาน  

2 นายปญญา   รุงแจง ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมและประสาน จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ดนตรี)

3 นายสมบัติ   หิริโอตัปปะ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมและประสาน หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

4 นายชาตรี   ปริยัติทวีลาภ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล จนท.งานปกครองเทคนิคโลหะ
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5 นายสุคนธ   อุดมทรัพย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมและประสาน  

6 นายสมชาย   กาญจนสมคิด ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมและประสาน คอ.ม.เครื่องกล  

7 นายเฉลิมศักดิ์   มัดทะมณฑล ครูผูชวย - คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จนท.งานปกครองเทคนิคโลหะ

สาขาวิชาชางกอสราง

1 นายธวัชชัย   เจริญลาภ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

2 นายสาโรจน   อรุณฉาย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา จนท.งานอาคารสถานท่ี

3 นายคณิต   เมฆศิรินภาพงศ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา  

4 นายสุพจน   ชินอมรเลิศ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา จนท.งานปกครอง สาขาวิชากอสราง

5 นายเลิศศักดิ์   มาศพฤกษ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

6 นายวิทยา   ถนัดงาน ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

7 นายสุรพเศรษฐ  ตันสุวรรณรัตน ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา หัวหนาสาขาวิชาชางกอสราง

8 น.ส.วิภารัตน   ชาวสวน ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโยธา จนท.งานปกครอง สาขาวิชากอสราง

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

1 นายสมยศ   วงศเกษร ครู ค.ศ. 3 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2 นายเกรียงศักดิ์   ปานคลาย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เช่ือมและประสาน กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

3 นายสถาพร  อุนเรือนงาม ครู ค.ศ. 1 ปทส.เครื่องมือกล หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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4 นางรจนา  กนกมหกุล ครู ค.ศ. 1 ปทส.เครื่องมือกล จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5 นายเรืองยศ   รัตนพงษ ครู ค.ศ. 1 ปทส.เครื่องมือกล จนท.งานพัสดุ

6 นายสุวิทย  อินทรอนงค พนักงานราชการ - วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานนักศึกษาวิชาทหาร) 

จนท.งานปกครอง

จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สาขาวิชาเครื่องกล

1 นายบุญเอก   คุมหอม ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

2 นายเจริญ   แกวนาโอ ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล คอ.ม.เครื่องกล

3 นายจุตติ   ประนมศรี ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.เครื่องกล  

4 นายฉัตรชัย   ฤกษสังเกตุ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคชางยนต คอ.ม.เครื่องกล หัวหนาสาขาวิชาเครื่องกล

5 นายบุญเสริม   เรืองสุทธิ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคชางยนต

6 นายถนัด   เฟองมะลิ ครู ค.ศ. 2 ปทส.เทคนิคชางยนต คอ.ม.เครื่องกล

7 นายสมหมาย  สมแกว ครู ค.ศ. 1 คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล เจาหนาท่ีงานแผนงานและความรวมมือ

8 วาที่ร.ต.อรรถสิทธิ์  จูปราง ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องกล เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

9 นายวินัย   เล็กเมือง ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.เครื่องกล

10 นายสุวัฒน   บรรเทาทุกข ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องกล

11 นายทรงวุฒิ  กาฝาก ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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12 นายนาวี   นาวินทรานนท ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เกษตรกลวิธาน หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จนท.งานปกครองสาขาวิชาเครื่องกล

13 นายอภิชาติ  หารสุโพธิ์ ครู ค.ศ. 1 วท.บ.เกษตรกลวิธาน จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(งานลูกเสือ - เนตรนารี)

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

1 นายชํานาญ   คลายศรี ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เครื่องมือกล  

2 นายวรวิทย   เกตุบรรลุ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล กศ.ม.บริหารการศึกษา

3 นายสุพิท   มุงหาทรัพย ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.เครืองกล  

4 วาที่ ร.ต.ชัยพฤกษ วิเศษประสิทธิ์ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.อุตสาหการ-เครื่องมือกล หัวหนา งานปกครองและงานปกครองสาขาวิชาชางกลโรงงาน

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานนักศึกษาวิชาทหาร)

5 นายทัศนัย   มีเฉลา ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

6 นายมุกดี   รุหการ ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

7 นายเอกชัย   หมื่นใจกลา ครู ค.ศ. 2 ปทส.เครื่องกล กศ ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา ผูชวยรองผูอํานวยการ  ฝายวิชาการ

หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

8 นายบุญทวี   ละอองศรี ครู ค.ศ. 3 ปทส.เครื่องกล คอ.ม.เครื่องกล  

9 นายวีระพรรณ  กระจับเงิน ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องกล วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต เจาหนางท่ีงานวิจัยฯ 
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10 นายธวัชชัย  รัตนะ ครู ค.ศ. 1 ปทส.เครื่องมือกล จนท.งานปกครอง สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง

จนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

11 นายเกรียงศักดิ์   พิมโคตร ครู ค.ศ. 1 คอ.บ.เครื่องมือกล

12 นายสุพล     หาญชนะ ครูผูชวย - คอ.บ.เครื่องมือกล

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

1 นายวชิระ   สุขมหา ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.ไฟฟา คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟา หัวหนาสาขาวิชาไฟฟากําลัง

2 นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร ครู ค.ศ. 2 อส.บ.อิเล็กทรอนิกส คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ผูชวยรองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

3 นายขวัญชัย  สงวนพงษ ครู ค.ศ. 1 อส.บ.ไฟฟาอุตสาหกรรม คอ.ม.หลักสูตรและการสอน หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4 นายประจวบ  นากร ครู ค.ศ. 1 ปทส.ไฟฟากําลัง หัวหนางานอาคารสถานท่ี

5 นายสาธิต  วรรณสุทธิ์ ครู ค.ศ. 1 วศ.บ.ไฟฟากําลัง คอ.ม.หลักสูตรและการสอน หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

6 นายศุภชัย   ถึงเจริญ ครู ค.ศ. 1 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ หัวหนางานทะเบียน

7 นายเจษฏา   รัตนปราการ ครูผูชวย - เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

สาขาวิชาเครื่องมือวัด

1 นายธีระยุทธ  นุยนุน ครู ค.ศ. 3 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ วศม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

2 นายบรรจง   ศักดิ์วนิชล ครู ค.ศ. 2 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ หัวหนา แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม

3 นายไมตรี  ชินศิริวัฒนา ครู ค.ศ. 2 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ คอ.ม.ไฟฟา
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท หนาท่ีรับผิดชอบ

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

4 นายไพโรจน   ครองตน ครู ค.ศ. 2 อส.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ คอ.ม.ไฟฟา จนท.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

5 นายสมบัติ   อินยิน ครู ค.ศ. 2 วศ.บ.เทคโนโลยีการวัดคุมฯ คอ.ม.ไฟฟา หัวหนาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

จนท.งานปกครอง สาขาวิชาเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส

6 นายนพพร   นอยวัฒนกุล ครู ค.ศ. 2 วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุมฯ ค.อ.ม.หลักสูตรและการสอน หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

1 นายสุคนธ   พุมศรี ครู ค.ศ. 3 คอ.บ.อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร

2 นายพันธศักดิ์   พลอินทร ครู ค.ศ. 3 กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา ผูชวยผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ศษ.บ.การศึกษานอกโรงเรียน

3 นายมนตรี   ปญจขันธ ครู ค.ศ. 3 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)  

4 นายทองคํา   แกวสุข ครู ค.ศ. 2 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร คอ.ม.ไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส) หัวหนาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

5 วาที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พวงพิทักษ ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม คอ.ม.ไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส)  

6 นางชลิดา   วัฒนดิเรก ครู ค.ศ. 3 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

7 นายชูสกุล   พรหมมาศ ครู ค.ศ. 1 วศ.บ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หัวหนางานสิ่งประดิษฐ

8 นายนพรัตน  รุงเรืองจินดา ครู พนักงานราชการ คอ.บ.โทรคมนาคม เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท หนาท่ีรับผิดชอบ

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสายชล   สุขนิ่ม ครู ค.ศ. 3 คบ.คอมพิวเตอรศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จนท.งานปกครองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 นายคมสรรค  ภูทอง ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หัวหนาแผนงานและงบประมาณฯ

2 นายปพนพัทธ  พิมพคต ครู ค.ศ. 2 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร วท.บ.เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

3 นางวัชรินทร   ผองศรี ครุ ค.ศ. 2 คอ.ม.คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานศูนยขอมูล

4 นางณัฐนันท  ภิญญศิริ ครู ค.ศ. 2 บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

1 นางสจี  พรหมมาศ ครู ค.ศ. 1 คอ.บ คอมพิวเตอร คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท หนาท่ีรับผิดชอบ

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

1 นางสมหมาย  ชินศิริวัฒนา ครู ค.ศ. 2 คอ.บ.เครื่องกล เจาหนาท่ีงานปกครองสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

2 นางรุงทิวา  สาริยะสุนทร ครู ค.ศ. 2 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอ.ม.เครื่องกล หัวหนาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

3 นายอนุชัย  เอ่ียมแกว ครู ค.ศ. 1 ปทส.เครื่องมือกล คอ.ม.เครื่องกล จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

  จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (อชท.)

จนท.งานปกครอง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

4 นายสุชิน  หนูแกว ครูผูชวย - คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
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แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

1 นางสาวสิรินทรา  สายคําวงศ คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา

2 นายอาทิตย  ศิลาอาสน วท.ม. เทคโนโลยีไฟฟา

3 นายทักษิณ  พวงพี วท.บ. ไฟฟาอุตสาหกรรม

4 นายปรัชญา   สุขนิ่ม กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

5 นายเสริมศักดิ์     บุตรไชย วศ.บ. ไฟฟา จนท.งานอาคารสถานท่ี

6 นายจิรัฏฐ  นิ่มเสนาะ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา จนท.งานปกครอง สาขาวิชาไฟฟากําลัง

7 นายณรงค  ศรีหาธาตุ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

8 นายภัทรพล   สุกับ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

9 นายชัชวุฒิ    นราศรี วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟา

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1 นายนรเศรษฐ  ศิริไปล คบ. คอมพิวเตอร จนท.งานประชาสัมพันธ

2 นายคมสัน  สุนันทรุงอังคณา กศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนท.งานประชาสัมพันธ

3 นายถิรวุฒิ  ธรรมเจริญ อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

4 นางสาวภัสพร  ชัชวาล คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม จนท.งานสื่อการเรียนการสอน

5 นายวิรัตน  เจริญสุข คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ี  ช่ือ - สกุล หนาท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี  วุฒิปริญญาโท
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ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ี  ช่ือ - สกุล หนาท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี  วุฒิปริญญาโท

6 นายวีระพล   ดําเนินพาณิชย คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

7 นายพีรพงษ   หงษโต คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

8 นายนรนิต   สาธร คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

แผนกวิชาการบัญชี

1 นางสาวเตือนใจ   ภักดีลน บธ.บ. การบัญชี

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

1 นายประชิต  รัตนพลแสน บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ  จนท.งานสื่อการเรียนการสอน

2 นางสาวศิราพรรณ  แซอุย คอ.บ. คอมพิวเตอร จนท.งานบุคลากร

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1  นายเอกลักษณ  เฉลิมลาภ  วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จนท.ศูนยขอมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1 นางสาวสุดาวดี  บํารุงเดช อส.บ. เทคโนโลยีงานเชื่อม
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ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ี  ช่ือ - สกุล หนาท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี  วุฒิปริญญาโท

แผนกวิชาเครื่องกล

1 นายปรีดา  แยมสมุทร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

2 นายพิทยา    ภูปลื้ม วศ.บ. เกษตรกลวิธาน จนท.งานความรวมมือในประเทศ

3 นางสาววราภรณ  อักโขวงศ คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

4 นายวิพัฒน   ศรีวิบูลย วศ.บ. เกษตรกลวิธาน

แผนกวิชาชางเช่ือม

1 นายนพพล    เพ็งนู วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 นายทัศนัย   สมบุญโต คอ.บ. อุตสาหกรรม

3 นายปฏิวัฒน  อรรถนาถ อส.บ. เทคโนโลยีงานเชื่อม จนท.งานอาคารสถานท่ี

แผนกวิชาชางเขียนแบบ

1 นายคเณศ  เชี่ยวชาญ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

จนท.งานสื่อการเรียนการสอน

2 นางสาวสิรินทร  มูลสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
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ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ี  ช่ือ - สกุล หนาท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี  วุฒิปริญญาโท

แผนกวิชาสามัญ

1 นางสาวอังคณา    ชวนชม คบ. ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) จนท.งานครูท่ีปรึกษา

2 นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

3 นายไมตรี  ไชยชมภู คบ.ภาษาอังกฤษ/ศศ.บ.บริหารธุรกิจ

4 นางสาวเกศินี  รัตนรัก คบ. ภาษาอังกฤษ  

5 นางสาวภัทรพรรณ  มณีแดง คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

6 นางสาวจุฬารัตน   จิตบุตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ชางกลโรงงาน

1 นายสมภพ  สุขก้ี วศ.บ วิศวกรรมอาหาร

2 นางสาวอารดา   ทองโสภณ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

3 นายสมเกียรติ   สมพอง คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นายชมภูศักดิ์   พนากอบกิจ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
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ขอมูลครูจางสอน ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ี  ช่ือ - สกุล หนาท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี  วุฒิปริญญาโท

 ชางเครื่องมือวัด

1 นายวรพล   วัชราพาณิชย คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

2 นายกิตติวัชร   ศรีนวล คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

3  นายอธิวัฒน   เห็นชอบดี วศ.บ. ไฟฟากําลัง
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ท่ี ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง

1 นายสมิง  กลิ่นหอม ป.4 นักการภารโรง

2 นายประสาน  คลายยิ่ง ป.4 นักการภารโรง

3 นางวิลาวัลย  วรประสพ ม.3 พนักงานพิมพดีดชั้น 1

4 นายวิชิต  พันธุเปยม ม.6 ยามรักษาความปลอดภัย

5 นายสมชาย  คลายยิ่ง ป.4 พนักงานขับรถ

ขอมูลลูกจางประจํา ปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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ปวส. ปริญญาตรี

1 นางสุคนธ             เจริญลาภ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานแนะแนว

2 นางศิริอัมพร           พลอินทร ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานประชาสัมพันธ

3 นางสาวสิริวรรณ    อนพิทักษ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานการเงิน

4 นางสาววรรณิศา    กาญจนเกตุ ปวส. การบัญชี จนท.งานการเงิน

5 นางพิมพลดา        เรืองสุทธิ บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานการเงิน

6 นางไพบูลย          ทับกลัด ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานบัญชี

7 นางดาหวัน          ยอดแกว บธ.บ.การเงินและการธนาคาร จนท.งานบัญชี

8 นางสาวผองเพ็ญ   ศรีสุวรรณ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานพัสดุ

9 นางสาวอําไพพรรณ  ออนม่ัง ปวส. การตลาด จนท.งานพัสดุ

10 นางสาวศศิวิมล       มนัทยา ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานพัสดุ

11 นางสาวนฤมล        ปญญาสิทธ์ิ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานสารบรรณ

12 นางสาวละมุล        นากร บธ.บ.การตลาด จนท.งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

13 นางสาวรัตติกาล      ศรีกงพาน ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานทะเบียน

14 นางสาวพรหมพร     อินทรสิงห  บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานทะเบียน

15 นางสาวมาริสา        พูลเพิ่ม ปวส. การบัญชี จนท.งานทะเบียน

16 นางสาวกฤติกา       ฮวดตา ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานปกครอง

17 นางสาวกรรณิการ    บีกขุนทด  บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานครูที่ปรึกษา

18 นางสาวยุพาภรณ     ฤทธ์ิเรืองรุง บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานกิจกรรม

19 นางสาวจุรีมาศ        ปนแกว  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (บัญชี) จนท.งานวัดผล

20 นายนพพล             สุภารักษ  ทล.บ เทคโนโลยีการผลิต จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

21 นางสาวภาวิณี         สันทวี  บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

22 นางไอรดาอัครชา     ทิพยวรกุล บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

23 นางสาวปณิสรา       ชยนสุขแกว ปวส. การบัญชี จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

24 นางฑิตา               อินทขันตี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร จนท.งานวิทยบริการและหองสมุด

25 นางกฤษณา            สมัครการ บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานสวัสดิการ

26 นางสาวอุบลรัตน      ใสสอน ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาที่งานทวิภาคี

27 นางสาวสมพร         วรรณสวัสดิ์ ศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย จนท.งานเอกสารการพิมพ

28 นางสาวอาทิตยา       พืชพูล ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.งานแผนงบประมาณ

ขอมูลลูกจางช่ัวคราว ประจําปการศึกษา 2556

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วุฒิการศึกษา
หนาที่ช่ือ-สกุลที่
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ปวส. ปริญญาตรี

ขอมูลลูกจางช่ัวคราว ประจําปการศึกษา 2556

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วุฒิการศึกษา
หนาที่ช่ือ-สกุลที่

29 นายณัฐพล              ชมอินทร บธ.บ.ทรัพยากรมนุษย จนท.งานศูนยขอมูล

30 นางสาวศิรินันท        บัวแกว บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานศูนยขอมูล

31 นางสาวพรนภา         สังขกรณ บธ.บ.การบัญชี จนท.ศุนยบมเพาะ การคาฯ

32 นางสาวสุพรรณี        แจมสวาง  บธ.บ.การจัดการทั่วไป จนท.งานหลักสูตรฯ

33 นางสาวโสภา           แบบอยาง ปวส. การจัดการทั่วไป
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน

34 นางอริศรา              ถนัดงาน  บธ.บ. บริหารธุกิจ  (การตลาด) จนท.งานบุคลากร

35 นางนงคราญ          หม่ืนจันทร มัธยมศึกษาปที่ 6 แมบาน

36 นางสาวประหยัด      บุตรงาม ประถมศึกษาปที 6 แมบาน

37 นางสุรียรัตน           โนรี ประถมศึกษาปที 6 แมบาน

38 นางบุญจิรา        กาญจนขจรกุล ประถมศึกษาปที 6 แมบาน

39 นายวินัส            หม่ืนจันทร ปวส. ชางยนต พนักงานขับรถยนต

40 นายธัชชัย           โสทัน ศศ.บ การจัดการทรัพยากรมนุษยทั่วไป พนักงานขับรถยนต

41 นายพรเทพ         พิ่งแสง มัธยมศึกษาปที่ 6 พนักงานขับรถยนต

42 นายเจน            ครุธวิเศษ ประถมศึกษาปที 6 นักการภารโรง

43 นายสมจิตร        ครุธวิเศษ ประถมศึกษาปที 6 นักการภารโรง

44 นายสาทิพย       งามประดิษฐ ประถมศึกษาปที 6 นักการภารโรง

45 นายอุเทน          ดีจริง ประถมศึกษาปที 6 นักการภารโรง

46 นายประหยัด       พรมมา ประถมศึกษาปที 4 นักการภารโรง
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สวนท่ี 3 ขอมูลหลักสูตรระดับการศึกษา 

และสาขาท่ีเปดสอน 



 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาท่ีเปดสอน 
 

หลักสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   

  ประเภทชางอุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 

1.1 สาขางานยานยนต 

1.2 สาขางานเครือ่งกลอุตสาหกรรม 

1.3 สาขางานเครือ่งกลเกษตร 

2. สาขาเครื่องมือกลและและซอมบํารงุ 

2.1 สาขางานเครื่องมือกล 

 2.2 สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล 

      3.  สาขาวิชาโลหะการ 

 3.1 สาขางานเช่ือมโลหะ 

      4.  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 4.1 สาขางานไฟฟากําลัง 

 4.2 สาขางานอิเลก็ทรอนิกส 

 4.3 สาขางานเมคคาทรอนิกส 

 4.4 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

     5.   สาขาวิชาการกอสราง 

 5.1 สาขางานการกอสราง 

    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

1.1 สาขางานการทองเที่ยว 

1.2 สาขางานการโรงแรม 

1.3 สาขางานการโรงแรม (แอมฯ) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1 สาขาวิชา ดังน้ี   

1. สาขาวิชาพณิชยการ 

1.1 สาขางานการบัญชี 

1.2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ 
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

    ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 

1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต 

1.2 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 

1.3 สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี) 

1.4 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

2.1 สาขางานเครื่องมือกล 

2.2 สาขางานแมพิมพโลหะ 

2.3 สาขางานแมพิมพพลาสติก 

2.4 สาขางานแมพิมพพลาสติก (ทวิภาคี) 

2.5 สาขางานแมพิมพพลาสติก (โครงการ) 

     3.   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

 3.1 สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 

     4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

 4.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟา 

 4.2 สาขางานติดต้ังไฟฟา 

 4.3 สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม 

 4.4 สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ม.6) 

    5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 5.1 สาขางานอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 

 5.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

 5.3 สาขางานระบบโทรคมนาคม 

 5.4 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร (ม.6) 

    6. สาขาวิชาการกอสราง 

 6.1 สาขางานเทคนิคกอสราง 

    7. สาขาวิชาเขียนแบบเครือ่งกล 

 7.1 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 

    8. สาขาวิชาเครื่องมอืวัดและควบคุม 

 8.1 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
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 8.2 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6) 

    9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

 9.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

1.1 สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม (ทวิภาคี) 

1.2 สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี) 

1.3 สาขางานครัวโรงแรม (ทวิภาคี) 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชาดังน้ี 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

1.1 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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สวนท่ี 4 ขอมูลนักเรียน นกัศึกษา 



ชาย หญิง รวม

ปวช.1 854 304 1,158

ปวช.2 732 170 902

ปวช.3 552 182 734

ปวส.1 558 113 671

ปวส.2 432 110 542

3,128 879 4,007

สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รวมท้ังหมด

สรปุจํานวนนกัเรยีน นกัศกึษา 

ขอมูล ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2556

ชาย0

200

400

600

800

1000

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

สรปุจํานวนนกัเรยีน นกัศกึษา 
ปีการศกึษา 2556

ชาย

หญงิ
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

 - สาขางานยานยนต 86 1 87 73 0 73 56 2 58 218

 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 35 2 37 29 3 32 30 1 31 100

 - สาขางานเครื่องกลเกษตร 50 1 51 25 1 26 35 2 37 114

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

 - สาขางานเครื่องมือกล 147 16 163 135 4 139 62 11 73 375

 - สาขางานแมพิมพโลหะ 0 0 0 0 0 0 17 1 18 18

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 39 34 73 39 21 60 30 34 64 197

สาขาวิชาโลหะการ

 - สาขางานเชื่อมโลหะ 61 3 64 56 0 56 55 1 56 176

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานไฟฟากําลัง 119 4 123 106 2 108 83 5 88 319

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 100 10 110 88 11 99 73 18 91 300

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 40 9 49 57 8 65 42 11 53 167

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 75 5 80 54 5 59 0 0 0 139

สาขาวิชาการกอสราง

 - สาขางานกอสราง 44 17 61 41 15 56 30 17 47 164

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 796 102 898 703 70 773 526 103 629 2,300  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

 - สาขางานบัญชี 5 59 64 3 42 45 1 10 11 120

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 20 56 76 16 44 60 0 0 0 136

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 25 115 140 19 86 105 1 10 11 256

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนท่ี   1 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม

ท้ังสิ้น
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนท่ี   1 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม

ท้ังสิ้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

 - สาขางานการทองเท่ียว 3 27 30 2 21 23 5 14 19 72

 - สาขางานการโรงแรม 9 42 51 10 49 59 9 38 47 157

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 21 18 39 17 30 47 12 27 39 125

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 33 87 120 29 100 129 26 79 105 354

รวมท้ังสิ้น 854 304 1,158 732 170 902 552 182 734 2,794  

ขอมูล  ณ  วันท่ี  6  มิถุนายน  2556

งานทะเบียน

**หมายเหตุ  ขอมูลนี้ไมรวมนักเรียน นักศึกษาตกรุน
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ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต 38 0 38 20 0 20 58

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 37 0 37 19 0 19 56

 - สาขางานเทคนิคยานยนต (ทว)ิ 0 0 0 28 0 28 28

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 31 0 31 20 0 20 51

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ 15 0 15 0 0 0 15

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเครื่องมือกล 37 2 39 26 0 26 65

 - สาขางานแมพิมพโลหะ 12 1 13 16 1 17 30

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก 12 1 13 7 1 8 21

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก  (ทวิภาคี) 4 1 5 5 0 5 10

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก  (โครงการ) 5 1 6 0 0 0 6

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 49 0 49 42 3 45 94

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา 18 0 18 19 0 19 37

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา 26 0 26 28 0 28 54

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ม.6) 41 3 44 19 1 20 64

 - สาขางานเครื่องมือวัดและอุตสาหกรรม (มิชลิน) 20 0 20 21 0 21 41

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา (ในเรือ) 15 0 15 0 0 0 15

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 28 0 28 27 0 27 55

 - สาขางานระบบโทรคมนาคม 0 0 0 6 5 11 11

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 27 1 28 13 1 14 42

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  (ม.6) 10 3 13 9 2 11 24

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําภาคเรียนท่ี   1 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

รวมท้ังสิ้น
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ช ญ รวม ช ญ รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําภาคเรียนท่ี   1 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

รวมท้ังสิ้น

สาขาวิชาการกอสราง

 - สาขางานเทคนิคการกอสราง 20 2 22 19 12 31 53

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 26 16 42 10 20 30 72

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 22 4 26 13 0 13 39

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม  (ม.6) 18 11 29 24 1 25 54

 - สาขางานมาตรวิทยา 0 0 0 8 1 9 9

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 22 3 25 16 1 17 42

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 533 49 582 415 49 464 1,046

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 2 5 7 1 7 8 15

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน (ม.6) 3 16 19 1 4 5 24

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5 21 26 2 11 13 39

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

 - สาขางานงานสวนหนาโรงแรม 0 11 11 1 12 13 24

 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 0 0 0 0 5 5 5

 - สาขางานครัวโรงแรม 1 7 8 5 20 25 33

รวมสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 1 18 19 6 37 43 62

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว

 - สาขางานมัคคุเทศกท่ัวไป 0 5 5 0 0 0 5

รวมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 0 5 5 0 0 0 5

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 23 24 6 37 43 67

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ระบบทวิภาคีท้ังหมด)
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ช ญ รวม ช ญ รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําภาคเรียนท่ี   1 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

รวมท้ังสิ้น

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 20 39 9 13 22 61

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 20 39 9 13 22 61

รวมท้ังสิ้น 558 113 671 432 110 542 1,213

**หมายเหตุ  ขอมูลนี้ไมรวมนักเรียน นักศึกษาตกรุน

งานทะเบียน

ขอมูล  ณ  วันท่ี  6  มิถุนายน  2556
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

 - สาขางานยานยนต 79 1 80 68 0 68 52 2 54 202

 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 34 2 36 28 3 31 29 1 30 97

 - สาขางานเครื่องกลเกษตร 35 0 35 22 1 23 35 2 37 95

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

 - สาขางานเครื่องมือกล 135 15 150 131 4 135 60 10 70 355

 - สาขางานแมพิมพโลหะ 0 0 0 0 0 0 17 1 18 18

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13

 - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 37 31 68 37 19 56 28 33 61 185

สาขาวิชาโลหะการ

 - สาขางานเชื่อมโลหะ 52 3 55 51 0 51 55 1 56 162

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานไฟฟากําลัง 111 4 115 102 2 104 81 5 86 305

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 95 10 105 87 11 98 71 18 89 292

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 40 8 48 52 6 58 42 11 53 159

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 72 5 77 54 5 59 0 0 0 136

สาขาวิชาการกอสราง

 - สาขางานกอสราง 41 17 58 39 16 55 30 17 47 160

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 731 96 827 671 67 738 513 101 614 2,179  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

 - สาขางานบัญชี 4 56 60 3 38 41 1 10 11 112

 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 19 51 70 16 41 57 0 0 0 127

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 23 107 130 19 79 98 1 10 11 239

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนท่ี   2 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม

ท้ังสิ้น
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ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประจําภาคเรียนท่ี   2 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม

ท้ังสิ้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

 - สาขางานการทองเท่ียว 3 24 27 2 21 23 5 14 19 69

 - สาขางานการโรงแรม 8 39 47 7 32 39 9 34 43 129

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 11 17 28 14 37 51 12 27 39 118

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 22 80 102 23 90 113 26 75 101 316

รวมท้ังสิ้น 776 283 1,059 694 157 851 539 176 715 2,734  

ขอมูล  ณ  วันท่ี  7  มกราคม  2557

งานทะเบียน

**หมายเหตุ  ขอมูลนี้ไมรวมนักเรียน นักศึกษาตกรุน
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ช ญ รวม ช ญ รวม

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

 - สาขางานเทคนิคยานยนต 34 0 34 19 0 19 53

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 35 0 35 18 0 18 53

 - สาขางานเทคนิคยานยนต (ทว)ิ 0 0 0 28 0 28 28

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 30 0 30 20 0 20 50

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ 12 0 12 0 0 0 12

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 - สาขางานเครื่องมือกล 37 2 39 26 0 26 65

 - สาขางานแมพิมพโลหะ 12 1 13 16 1 17 30

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก 12 1 13 7 1 8 21

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก  (ทวิภาคี) 5 2 7 5 0 5 12

 - สาขางานแมพิมพพลาสติก  (โครงการ) 2 0 2 0 0 0 2

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 47 0 47 42 2 44 91

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา 18 0 18 19 0 19 37

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา 23 0 23 27 0 27 50

 - สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ม.6) 37 3 40 17 1 18 58

 - สาขางานเครื่องมือวัดและอุตสาหกรรม (มิชลิน) 20 0 20 21 0 21 41

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา (ในเรือ) 14 0 14 0 0 0 14

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 24 0 24 27 0 27 51

 - สาขางานระบบโทรคมนาคม 0 0 0 5 5 10 10

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 22 1 23 13 1 14 37

 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  (ม.6) 7 3 10 9 2 11 21

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําภาคเรียนท่ี   2 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

รวมท้ังสิ้น
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ช ญ รวม ช ญ รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําภาคเรียนท่ี   2 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

รวมท้ังสิ้น

สาขาวิชาการกอสราง

 - สาขางานเทคนิคการกอสราง 19 2 21 19 12 31 52

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 21 16 37 10 20 30 67

 - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (TGI) 4 0 4 0 0 0 4

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 22 4 26 13 0 13 39

 - สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม  (ม.6) 18 10 28 21 1 22 50

 - สาขางานมาตรวิทยา 0 0 0 8 1 9 9

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

 - สาขางานเมคคาทรอนิกส 21 2 23 16 1 17 40

รวมประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 496 47 543 406 48 454 997

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 2 5 7 1 7 8 15

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน (ม.6) 3 16 19 1 4 5 24

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5 21 26 2 11 13 39

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

 - สาขางานงานสวนหนาโรงแรม (สัตหีบ) 0 1 1 0 1 1 2

 - สาขางานครัวโรงแรม (สัตหีบ) 0 1 1 3 14 17 18

 - สาขางานงานสวนหนาโรงแรม (แอมฯ) 0 6 6 1 10 11 17

 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (แอมฯ) 1 0 1 0 5 5 6

 - สาขางานครัวโรงแรม (แอมฯ) 0 5 5 2 6 8 13

 - สาขางานงานสวนหนาโรงแรม ม.6 (สัตหีบ) 0 1 1 0 0 0 1

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ระบบทวิภาคีท้ังหมด)
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ช ญ รวม ช ญ รวม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตารางจํานวนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําภาคเรียนท่ี   2 / 2556

สาขาวิชา / สาขางาน
ปวส.1 ปวส.2

รวมท้ังสิ้น

 - สาขางานครัวโรงแรม ม.6 (สัตหีบ) 0 1 1 0 0 0 1

 - สาขางานครัวโรงแรม ม.6 (แอมฯ) 0 1 1 0 0 0 1

รวมสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 1 16 17 6 36 42 59

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว

 - สาขางานมัคคุเทศกท่ัวไป 0 5 5 0 0 0 5

รวมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 0 5 5 0 0 0 5

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 21 22 6 36 42 64

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 19 38 9 12 21 59

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 19 38 9 12 21 59

รวมท้ังสิ้น 521 108 629 423 107 530 1,159

งานทะเบียน

ขอมูล  ณ  วันท่ี  7  มกราคม  2557

**หมายเหตุ  ขอมูลนี้ไมรวมนักเรียน นักศึกษาตกรุน
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ชาย หญิง รวม

1 สาขาวิชาเครื่องกล 79 2 81

2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 71 9 80

3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (เขียนแบบ) 23 30 53

4 สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 44 1 45

5 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ไฟฟา) 69 5 74

6 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนิกส) 58 17 75

7 สาขาวิชาการกอสราง 16 16 32

8 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 34 11 45

9 สาขาวิชาพณิชยกรรม (การบัญชี) 1 9 10

10 สาขาวิชาการโรงแรม 19 63 82

ท่ี สาขาวิชา

ขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

ระดับ ปวช.

ปวช.

10 สาขาวิชาการโรงแรม 19 63 82

414 163 577รวม

14%
14%

9%

8%13%
13%

5%
8%

2% 14%

สถิติจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาประจําปการศึกษา 2556

ระดับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง (เขียนแบบ)

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ไฟฟา)

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนิกส)

สาขาวิชาการกอสราง

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

สาขาวิชาพณิชยกรรม (การบัญชี)

สาขาวิชาการโรงแรม
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ชาย หญิง รวม

1 สาขาวิชาเครื่องกล 58 0 58

2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 40 2 42

3 สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 36 2 38

4 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 79 0 79

5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 49 7 56

6 สาขาวิชาการกอสราง 19 11 30

7 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 10 20 30

8 สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 18 1 19

9 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 13 1 14

10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2 9 11

ขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

ระดับ ปวส.

ท่ี สาขาวิชา
ปวส.

10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2 9 11

11 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 6 34 40

12 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 10 19

339 97 436รวม

13%
10%

9%

18%13%
7%

7%

4%
3%3% 9% 4%

สถิติจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาปการศึกษา 2556 

ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาการกอสราง

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สวนท่ี 5 ขอมูลงบประมาณการศึกษา 



แบบฟอรม  ป.4

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่นๆ

1. เงินเดือน 42,294,960.00

2. เงินประจําตําแหนง 1,209,600.00

3. คาจางประจํา 1,475,220.00

4. คาจางช่ัวคราว 4,315,500.00

5. เงินพนักงานราชการ 381,480.00 4,463,000.00

6. คาตอบแทน 4,166,170.00 1,460,000.00

7. คาใชสอย 1,600,000.00 3,623,000.00

8. คาวัสดุ 3,100,000.00 2,000,000.00

9. คาสาธารณูปโภค 1,300,000.00

ประเภทรายจาย

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

หมวดเงินงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2556

9. คาสาธารณูปโภค 1,300,000.00

10. คาครุภัณฑ 10,600,000.00

11. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

12. เงินอุดหนุน

13. สงเสริมสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 300,000.00

14. ทุนนักเรียนเรียนดีแตยากจน 15,000.00

15. รายจายอ่ืน ๆ 

16. เรียนฟรี 15 ป 10,990,250.00

รวม 45,361,260.00 10,181,170.00 10,600,000.00 27,151,750.00 -
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แบบฟอรม  ป.5

งปม. บกศ. งปม. บกศ.

1. เงินเดือน 42,294,960.00 42,102,980.18

2.  เงินประจําตําแหนง 1,209,600.00 558,857.00

3. คาจางประจํา 1,475,220.00 1,095,230.00

4. คาจางชั่วคราว 5,149,800.00 5,542,463.00

5. เงินพนักงานราชการ 381,480.00 438,880.00

6. คาตอบแทน 4,166,170.00 4,433,830.00 6,675,120.00 4,044,500.00

7. คาใชสอย 1,600,000.00 3,000,000.00 3,731,820.40 3,686,754.67

8. คาวัสดุ 3,100,000.00 5,130,000.00 5,480,376.46 5,618,049.39

9. คาสาธารณูปโภค 1,300,300.00 1,500,000.00 3,862,561.84 1,720,162.93

10. คาครุภัณฑ 10,600,000.00 3,594,100.00 6,946,000.00 4,437,590.90

11. คาที่ดินและส่ิงกอสราง 1,874,550.00 2,274,234.00 2,361,695.00

12. เงินอุดหนุน 28,027,750.00 200,000.00 35,827,825.00

13. รายจายอ่ืน ๆ 747,803.73 4,175,732.00

รวม 94,155,480.00 25,630,083.73 113,169,616.88 27,411,215.89 -

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สรุปเงินงบประมาณรายจายในปงบประมาณ   2556

ประเภทรายจาย
งบประมาณป 2556 รายจายจริงป 2556
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สัดสวน

1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ

ภาคเรียนที่ 2/2555

ระดับ ปวช. จํานวน 2,695 คน 70.33

ระดับ ปวส. จํานวน 1,137 คน 29.67

รวม 3,832 คน 100.00

ภาคเรียนที่ 1/2556

ระดับ ปวช. จํานวน 2,455 คน 69.41

ระดับ ปวส. จํานวน 1,082 คน 30.59

รวม 3,537 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 9,442,982.73 บาท

ภาคเรียนที่ 2/2555

ระดับ ปวช. 3,234,000.00 บาท

ระดับ ปวส. 4,816,900.00 บาท

รวม 8,050,900.00 บาท

ภาคเรียน 1/2556

ระดับ ปวช. 3,110,000.00 บาท

ระดับ ปวส. 5,876,400.00 บาท

รวม 8,986,400.00 บาท

26,480,282.73 บาท

3. ประมาณการรายจาย

3.1 งบบุคลากร 6,000,000.00 บาท

3.2 งบดําเนินงาน

      - คาตอบแทน 4,433,630.00 บาท

      - คาใชสอย 3,000,000.00 บาท

      - คาวัสดุ 5,130,000.00 บาท

      - คาสาธารณูปโภค 1,500,000.00 บาท

3.3 งบลงทุน

      3.3.1 คาครุภัณฑ 3,594,300.00 บาท

      3.3.2 คาที่ดินส่ิงปลูกสราง 1,874,550.00 บาท

3.4 งบอุดหนุน (ส่ิงประดิษฐ)

200,000.00 บาท

3.5 รายจายอื่นๆ

      - สํารองฉุกเฉิน 747,802.73 บาท

26,480,282.73 บาท

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2556

แบบฟอรม ป.6

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

       3.4.1 ส่ิงประดิษฐ
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สวนท่ี 6 ขอมูลครุภัณฑ 



ราคา รวมเงิน 

ตอหนวย (บาท)

1 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 25000BTU 2 เครื่อง 40,000.00 80,000.00           

2 สาขาวิชาการกอสราง

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 25000BTU 2 เครื่อง 40,000.00            80,000.00           

3 สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 25000BTU 2 เครื่อง 40,000.00            80,000.00           

4 สาขาวิชาไฟฟากําลัง

- เครื่องกําเนินไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส 3 กิโลวัตต 2 เครื่อง 28,850.00            57,700.00           

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 25000BTU 2 เครื่อง 40,000.00            80,000.00           

5 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 25000BTU 1 เครื่อง 40,000.00 40,000.00

6 งานพัสดุ

- รถยนตโดยสาร ขนาดไมนอยกวา 12 ที่น่ัง 

  เครื่องยนตดีเซล 1 คัน 1,232,600.00 1,232,600.00       

7 งานอาคารสถานท่ี

- โครงการจัดสรางหองนํ้าสวนกลาง 1 หลัง 1,874,550.00 1,874,550.00

มติคณะกรรมการ ICT

8 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 41 เครื่อง 18,000.00 738,000.00

- เครื่องคอมพิวเตอร iMac 10 เครื่อง 40,000.00 400,000.00

- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00

9 สาขาวิชาการบัญชี

- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00

- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00

10 สาขาวิชาชางยนต

- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 5 เครื่อง 16,000.00 80,000.00

11 สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00

12 สาขาวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

- เครื่องรับโทรทัศน 2 เครื่อง 20,000.00 40,000.00

4,918,850.00     

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รายการที่จัดซ้ือจัดจางดวยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556

(งบลงทุน)

ท่ี รายการ จํานวน หนวย

รวมเปนเงิน / ยอดยกไป
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ราคา รวมเงิน 

ตอหนวย (บาท)

4,918,850.00     

13 งานศูนยขอมูล

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง 150,000.00           150,000.00         

- เครื่องสํารองไฟฟา 2 เครื่อง 40,000.00            80,000.00           

14 งานวิทยบริการและหองสมุด

- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 20 เครื่อง 16,000.00 320,000.00         

5,468,850.00     รวมเปนเงินท้ังสิ้น

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รายการที่จัดซ้ือจัดจางดวยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556

(งบลงทุน)

ท่ี รายการ จํานวน หนวย

ยอดยกมา
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สวนท่ี 7 ขอมูลตลาดแรงงาน 



ปวช. ปวส. รวม

1 154 292 194 486

2 174 380 308 688

รวม 328 672 502 1,174

จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกงาน
จํานวนสถานประกอบการภาคเรียน หมายเหตุ

สรุปขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกงานในสถานประกอบการ

ประจําปการศึกษา 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน 

นักศึกษาที่ออกฝกงานในสถานประกอบการ ปการศึกษา 2556

57%

43% ปวช.

ปวส.
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สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝกงานในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ลําดับ 

ที่ 
สาขาวิชา 

จํานวนสถานประกอบการ 

(แหง) 

จํานวนนักเรียน นกัศึกษา (คน) 

ปวช.(ปกติ) ปวช.(ทวิภาคี) ปวส.(ปกติ) ปวส.(ทวิภาคี) 

1 การกอสราง 12 19 - - - 

2 เช่ือมโลหะ 7 23 - 22 - 

3 ไฟฟากําลัง 23 51 - 17 - 

4 การโรงแรม 12 31 - 20 - 

5 การทองเที่ยว 6 8 - - - 

6 เครื่องมือกลและซอมบํารงุ 25 51 - 28 - 

7 เขียนแบบเครื่องกล 5 28 - - - 

8 เครื่องมือวัดและควบคุม 10 29 - 23 - 

9 อิเลก็ทรอนิกส 29 23 - 31 - 

10 เครื่องกลอุตสาหกรรม 5 18 - - - 

11 ยานยนต 19 11 - 36 - 

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - 17 - 

รวม 154 
292 - 194 - 

486 
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สรุปขอมูลจํานวนสถานประกอบการและจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝกงานในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ลําดับ 

ท่ี 
สาขาวิชา 

จํานวนสถานประกอบการ 

(แหง) 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา (คน) 

ปวช.(ปกติ) ปวช.(ทวิภาคี) ปวส.(ปกติ) ปวส.(ทวิภาคี) 

1 ชางกอสราง 13 28 - 31 - 

2 เทคโนโลยีเครือ่งใชสํานักงาน 4 - - 13 - 

3 เครื่องมือกล 17 93 - 65 - 

4 เขียนแบบเครื่องกล 23 26 - 33 - 

5 อิเลก็ทรอนิกส 25 58 - 24 - 

6 การโรงแรม 22 31 - 34 - 

7 การทองเที่ยว 7 19 - - - 

8 ชางเช่ือมโลหะ 5 20 - - - 

9 ไฟฟากําลัง 22 20 - 46 - 

10 เทคนิคยานยนต 20 63 - 44 - 

11 เครื่องมือวัดและควบคุม 10 - - 18 - 

12 เมคคาทรอนิกส 6 22 - - - 

รวม 174 
380 - 308 - 

688 
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    สรุปจํานวนนกัศกึษาและสถานประกอบการ ประจําปการศกึษา  1/2556 

ลําดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชช. ชส. ชย. ชก. ชบ. สท. ชอ. ชฟ ชว. กร. กท. หมายเหต ุ
1. บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรี ่ 6  3 6 2 2  3 2    

2. บริษัท บานนาจักรกล จํากัด 4            

3. บริษัท อารเอสเอส อินดัสเทรียล จํากัด 4            

4. หางหุนสวนจํากัดเทคนิคอลูมิเนียม 1            

5. บริษัท มาสเตอรแพ็ค-เอเชีย จํากัด 4            

6. บริษัท DEELINE CONSTRUCTION จํากัด 4            

7. บริษัท ชลฐทรัพย จํากัด 1            

8. บริษัท โพไซคอน แอสโซซิเอส กรุป จํากัด  8           

9. บริษัท อารเอสอส อินดัสเทรียล จํากัด  3           

10. บริษัท น. วาสิกจิ จํากัด  1           

11. บริษัท พรบีลิท จํากัด (มหาชน)  10           

12. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  1           

13. บริษัท เอส เอส อาร ที (๒๐๐๙) จํากัด  3           

14. บริษัท วรกจิ กอสราง จํากัด  11           

15. บริษัท สริิศา และบริษัทในเครือ  (อาวอุดม)  4           

16. หางหุนสวนจํากัด นวสริิกจิ คอนสตรัคช่ัน  7           

17. บริษัท ศรรีาชาคอนสตรัคช่ัน จํากัด  (หมาชน)  2           

18. บริษัท อินทนาคอนสตรัคช่ัน จํากัด  1           
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19. บริษัท ศรสียามเฮาสซิ่ง จํากัด (แยกเจ)  1           

20. บริษัท เคอรรี่ สยามซีพอรต จํากัด   2          

21. บริษัท RTK ENGINEERING SUPPLY จํากัด   2          
22. บริษัท ไทยยนต ชลบรุี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด   7          

23. บริษัท อิเนอรยี ออโตโมทิฟ ซสิเต็มส (ประเทศไทย )จํากัด   1          

24. บริษัท ศรรีาชาฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด   3          

25. บริษัท แอรโรเวิรค เอเชีย จํากัด   1          

26. บริษัท โตโยตาพทัยา ๑๙๙๘  จํากัด   3          

27. บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด   1          

28. บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด(มหาชน)    5          

29. บริษัท ทบีีเคเค(ประเทศไทย) จํากัด   10          

30. บริษัท วัชร มารีน จํากัด   4          

31. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด   2          

32. บริษัท ซีออนแอดวาน โพลีมิกซ จํากัด             

33. บริษัท ไทยซมัมิท แหลมฉบัง โอโตพารท จํากัด   8          

34. บรษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด (เชฟโรแล็ตพัทยา)   5          

35. บริษัท ไทยโคเบลโก คอนสตรัคช่ัน แมชีนเนอรี่ จํากัด   5          

36. บริษัท C.P. พัทยา การาจ   1          

37. บริษัท พัทยาฮอนดา คารส จํากัด   4          
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38. บริษัท โตโยตาระยอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด   5          

39. บริษัท โตโยตา เจรญิยนต ชลบุรี จํากัด   5          

40. ผูบัญชาการกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหบี    2         

41. บริษัท ซัมมิท โชวา แมรูแพคเจอริง่  จํากัด      3         

42. บริษัท  M.J. BANGKOK VALVE & FITTING จํากัด    2         

43. บริษัท  เบชินไทย  จํากัด    2         
44. บริษัท  ไมย เออร  อินดัสตรีส  จํากัด    9         

45. บริษัท  โตโยเด็น  อินเตอรเนช่ันแนล ฟวเจอร พาธไฟนเดอร      2         

46. บริษัท  A - THRIVE TNTEND    1         

47. บริษัท  ต. พีระกฤษ  จํากัด    3         

48. บริษัท  ชาญวิช อินฟนิท เทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด    1         

49. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอร  จํากัด    1         

50. บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด    2         

51. บริษัท เอ – พรีซิช่ัน  จํากัด      1         

52. บริษัท A - THRIVE TNTEND    3         

53. บริษัท  WORLEY PARSONS (ประเทศไทย) จํากัด    1         

54. บริษัท ไมยเออร อินดัสทรสี  จํากัด    3         

55. บริษัท  ไทยโรตารี่ เอ็นจเินียริง่  จํากัด  (มหาชน)    2         

56. นายกเมืองพัทยา  1  1 1        
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57. บริษัท เทคโทรนิค  จํากัด    1         

58. บริษัท ยอรช ดิเมนช่ัน  จํากัด    2         

59. บริษัท QUALITECH ENGINEERING & CONSTRUCTION       2         

60. บริษัท  ไลฟสไตล ดีเวลอพเมนท จํากัด    1         

61. หางหุนสวนจํากัด สัตหบีแมนูแฟคเตอริ่ง    3         

62. บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  โรงแยกกาชธรรมชาติระยอง    1         

63. บริษัท  STP&I PUBLIC จํากัด    2         

64. บริษัท วุดกรุปเฮปว่ีอินดัสเตรียลเทอรบายน  จํากัด     5        

65. ปลัดเทศบาลเมอืงหนองปรือ     3        

66. บริษัท ไมยเออร อินดัสดรสี จํากัด จํากัด     3        

67. โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุป             

68. บริษัท  ยู – เซอรวิส  (ชลบุร)ี  จํากัด        5     

69. หางหุนสวน อีสเวิรดเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง        5     

70. บริษัท  อิเมอรสัน อิเลคทริค (ประเทศไทย)  จํากัด        2     

71. บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท กรุป  จํากัด        4     

72. บริษัท โปรเทค เอาทซอสซิ่ง  จํากัด        9     

73. หางหุนสวนจํากัด เบญทัย  จํากัด        5     

74. บริษัท ไนล ไทยแลนด (ประเทศไทย)  จํากัด        1     

75. บริษัท MJ. BANG & FITTING  จํากัด        4     
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76. หางหุนสวนจํากัด เอ เจ  อะหลั่ยเชียงกง           2     

77. บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม  จํากัด        2     

78. โรงแรม  แอมบาสเดอร ซิต้ี จอมเทียน               

79. บริษัท เวอรเทก็ซ เซอรวิส  จํากัด        1     

80. บริษัท เอบีบี จํากัด        1     

81. บริษัท  PSP โปรเฟสช่ันแนล เอ็น จเีนียริง่ แอน ซัพพลาย        1     

82. บริษัท  ไทยซัมมิท  ฮารเนส จํากัด        1     

83. บริษัท นิชโช ไซโก (ประเทศไทย)  จํากัด        1     

84. บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮาส  จํากัด        3     

85. บริษัท โคเบลโก แอนด แมทิเรียลส คอปเปอร ทิ้ว (ไทยแลนด)          4     

86. บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)        4     

87. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)        1     

88. กิจการไฟฟาสวัสดิการสัตหบี        2     

89. บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) คลงักาชเขาบอยา        1     

90. บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)       2 1     

91. ราน  NVTV       1      

92. การกองเรือยุทธการ         2      

93. บริษัท DC คอมพิวเตอร (ตึกคอมพัทยา  ช้ัน ๒)       2      

94. ตําบลเขตรอุดมศักด์ิ         2      
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95. หางหุนสวนจํากัด คอมพเทค ไอที  เซอรวิส       3      

96. ราน IT – CONNEX   ฮารเบอรมอลล  ช้ัน ๓         4      

97. ราน  SIMPLE IT  ตึกคอมศรีราชา       2      

98. โทรศัพทบานอําเภอ         2      

99. บริษัท  คาทาทา  อิเล็กทริค  (ประเทศไทย)  จํากัด       1      

100. รานเมณี  คอมพิวเตอร         2      

101. สํานักงานบริการลูกคา กสท.  สาขาพัทยา         5      

102. บริษัท  แซน เบเนฟต  จํากัด       2      

103. บริษัท เคเบิล้ทีวี   สาขาบานอําเภอ         3      

104. บริษัท  สตางค  คอมพิวเตอร       2      

105. บริษัท คอมเซเวน อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด คอมศรีราชา       5      

106. บริษัท  แอส วัน สัตหีบ         2      

107. บริษัท  อัครพลซาวด แอนด  ซิสเทม  จํากัด       4      

108. บริษัท  ยูนิไทย ซิปยารด  แอนด  เอนจิเนียริ่ง  จํากัด       2      

109. บริษัท  อิเมอรสัน อิเล็คทริค  (ประเทศไทย)  จํากัด       2      
110. ไฟฟาสวนภูมิภาค  สาขาบานเพ         2      

111. บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  คลังกาชเขาบอยา       5      

112. สํานักงานบริการลูกคา กสท.  มาบตาพุด          6      

113. บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  สาขาพัทยากลาง       4      
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114. ผูจัดการกจิการไฟฟาสัตหีบ         3      

115. กองเรือยุทธการ         1      

116 บริษัทซิมเปล  จํากัด       3      

117. ศูนยบริการลูกคาสาขา บานอําเภอ       2      

118. โรงแรม SUNRISE BEACH RESORT & RESIDENCE       1      

119. โรงแรม ลองบีช การเดน โฮเทล็ แอนด สปา          7   

120. โรงแรม โอเช่ียน พรอพเพอรต้ี  จํากัด          6   

121. โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด สปา          5   

122. โรงแรม เคป ดารา รสีอรต พัทยา          5   

123. โรงแรม บานนํ้าเมา รีสอรท          4   

124. โรงแรม  LK.  METROPOLE          1   

125. โรงแรม เดอะซิต้ี ศรีราชา          1   

126. โรงแรม ดุสิต  พัทยา          1   

127. 129.โรงแรม เซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล  สาย ๒          1   

128. โรงแรม COLOSSEUM SHOW PATTAYA          4   

130. โรงแรม อีสเทริน แกรนด  พาเลซ          1   

131. โรงแรม วูดแลนด โฮเต็ล แอนด รีสอรท          1   

132. บริษัท ไทยออยล  จํากัด  (มหาชน)          5   
133. บริษัท เอม็ เอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จํากัด         1    
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134. บริษัท คีตากาวา  (ประเทศไทย)  จํากัด         3    

135. บริษัท ยู – เซอรวิสเซส (ระยอง)  จํากัด         2    

136. บริษัท สเตท คอนสตรัคช่ัน  จํากัด         3    

137. บริษัท สมบัติ พลาสติด  จํากัด         2    

138. บริษัท TIETEXASIA จํากัด         4    

139. บริษัท รงัษีอีเล็คทริค  จํากัด         1    

140. บริษัท สยามมิชลิน  จํากัด         1    

141. บริษัท ไบเออรไทย  จํากัด         5    

142. บริษัท S.T. MAINTENANCE & CONSTRUCTION จํากัด           2    

143. บริษัท โซลเวย  เพอรอกซิไทย  จํากัด         2    

144. บริษัท โฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส  จํากัด  (SCG)         1    

145. บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)         1    

146. บริษัท  จี วัน จิรกฤต ซัพพลาย  จํากัด           3    

147. บริษัท  ปตท. จํากัด  (มหาชน)  คลังกาชปโตรเลียม           3    

148. โรงแรม PATTAYA BEACH TOURISM GROUO   จํากัด         1    

149. โรงแรม เวิลด เจมส คอลเลคช่ัน  จํากัด           1  

150. ศูนยแสดงเรือพระราชพจีําลอง ๔ มิติ           5  

151. บริษัท  โคลอสเซียมโชว พัทยา           2  

152. บริษัท เคเบิล้ทีวี (ชลบรุี)  จํากัด           5  
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153. บริษัท พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย            2  

154. บริษัท อิโต (ประเทศไทย)จํากัด           4  

รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น  154  บริษัท 
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    สรุปจํานวนนกัศกึษาและสถานประกอบการ ประจําปการศกึษา  2/2556 

ลําดับที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชช. ชส. ชย. ชก. ชบ. สท. ชอ. ชฟ ชว. กร. กท. รวม หมายเหต ุ

1. บริษัท ไทยออยล ทูล แมชีนเนอรีเ่ซอรวิสเซล 6  3 6 4 2  3      

2. บริษัท บานนาจักรกล จํากัด 4             

3. บริษัท อารเอสเอส อินดัสเทรียล จํากัด 4 3            

4. หางหุนสวนจํากัดเทคนิคอลูมิเนียม 1             

5. บริษัท มาสเตอรแพ็ค-เอเชีย จํากัด 5             

6. บริษัท DEELINE CONSTRUCTION จํากัด  4            

7. บริษัท ชลฐทรัพย จํากัด  1            

8. บริษัท โพไซคอน แอสโซซิเอส กรุป จํากัด  11            

9. บริษัท น. วาสิกจิ จํากัด  1            

10. บริษัท พรบีลิท จํากัด (มหาชน)  10            

11. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  1            

12. บริษัท เอส เอส อาร ที (๒๐๐๙) จํากัด  3            

13. บริษัท วรกจิ กอสราง จํากัด  11            

14. บริษัท สริิศา และบริษัทในเครือ  (อาวอุดม)  4            

15. หางหุนสวนจํากัด นวสริิกจิ คอนสตรัคช่ัน  10            

16. บริษัท ศรรีาชาคอนสตรัคช่ัน จํากัด  (หมาชน)  2            

17. บริษัท อินทนาคอนสตรัคช่ัน จํากัด  1            

18. บริษัท ศรสียามเฮาสซิ่ง จํากัด (แยกเจ)  1            

19. บริษัท เคอรรี่ สยามซีพอรต จํากัด   3           
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20. บริษัท RTK ENGINEERING SUPPLY จํากัด   2           

21. บริษัท ไทยยนต ชลบรุี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด   5           

22. บริษัท อิเนอรยี ออโตโมทิฟ ซสิเต็มส (ประเทศไทย )จํากัด   1           

23. บริษัท ศรรีาชาฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด   3           

24. บริษัท แอรโรเวิรค เอเชีย จํากัด   1           

25. บริษัท โตโยตาพทัยา ๑๙๙๘  จํากัด   3           

26. บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด   1  2   1      

27. บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด(มหาชน)    6           

28. บริษัท ทบีีเคเค(ประเทศไทย) จํากัด   10           

29. บริษัท วัชร มารีน จํากัด   7           

30. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด   2           

31. บริษัท ซีออนแอดวาน โพลีมิกซ จํากัด   1           

32. บริษัท ไทยซมัมิท แหลมฉบัง โอโตพารท จํากัด   8 2          

33. บรษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด (เชฟโรแล็ตพัทยา)   5           

34. บริษัท ไทยโคเบลโก คอนสตรัคช่ัน แมชีนเนอรี่ จํากัด   1           

35. บริษัท C.P. พัทยา การาจ   4           

36. บริษัท พัทยาฮอนดา คารส จํากัด   6           

37. บริษัท โตโยตาระยอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด   5           

38. บริษัท โตโยตา เจรญิยนต ชลบุรี จํากัด   5           

39. บริษัท ซัมมิท โชวา แมรูแพคเจอริง่  จํากัด       3         
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40. บริษัท  M.J. BANGKOK VALVE & FITTING จํากัด     3         

41. บริษัท  เบชินไทย  จํากัด     2         

42. บริษัท  ไมย เออร  อินดัสตรีส  จํากัด     6         

43. บริษัท  โตโยเด็น  อินเตอรเนช่ันแนล ฟวเจอร พาธไฟนเดอร       6         

44. บริษัท  ต. พีระกฤษ  จํากัด     3         

45. บริษัท  ชาญวิช อินฟนิท เทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด     1         

46. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอร  จํากัด     1         

47. บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด     2         

48. บริษัท เอ – พรีซิช่ัน  จํากัด      3 1         

49. บริษัท A - THRIVE TNTEND     1         

50. บริษัท  WORLEY PARSONS (ประเทศไทย) จํากัด     2         

51. บริษัท ไมยเออร อินดัสทรสี  จํากัด     3         

52. บริษัท  ไทยโรตารี่ เอ็นจเินียริง่  จํากัด  (มหาชน)     3         

53. นายกเมืองพัทยา  1   1         

54. บริษัท เทคโทรนิค  จํากัด     1         

55. บริษัท ยอรช ดิเมนช่ัน  จํากัด     2         

56. บริษัท QUALITECH ENGINEERING & CONSTRUCTION       1 2         

57. บริษัท  ไลฟสไตล ดีเวลอพเมนท จํากัด     1         

58. หางหุนสวนจํากัด สัตหบีแมนูแฟคเตอริ่ง     3         

59. บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  โรงแยกกาชธรรมชาติระยอง        1      
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60. โรงแรม โอเช่ียน พรอพเพอรต้ี  จํากัด          5    

61. บริษัท วุดกรุปเฮปว่ีอินดัสเตรียลเทอรบายน  จํากัด      5        

62. ปลัดเทศบาลเมอืงหนองปรือ      3        

63. บริษัท ไมยเออร อินดัสดรสี จํากัด จํากัด      3        

64. โรงแรม โอเช่ียน พรอพเพอรต้ี  จํากัด          5    

65. บริษัท  ยู – เซอรวิส  (ชลบุร)ี  จํากัด        5 3     

66. หางหุนสวน อีสเวิรดเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง        2      

67. บริษัท  อิเมอรสัน อิเลคทริค (ประเทศไทย)  จํากัด        8      

68. บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท กรุป  จํากัด        4      

69. บริษัท โปรเทค เอาทซอสซิ่ง  จํากัด   1     5      

70. หางหุนสวนจํากัด เบญทัย  จํากัด        1      

71. บริษัท ไนล ไทยแลนด (ประเทศไทย)  จํากัด        4      

72. บริษัท MJ. BANG & FITTING  จํากัด     1   2      

73. หางหุนสวนจํากัด เอ เจ  อะหลั่ยเชียงกง           2      

74. บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม  จํากัด        2      

75. โรงแรม  แอมบาสเดอร ซิต้ี จอมเทียน          1      

76. บริษัท เวอรเทก็ซ เซอรวิส  จํากัด        1      

77. บริษัท เอบีบี จํากัด        1      

78. บริษัท  PSP โปรเฟสช่ันแนล เอ็น จเีนียริง่ แอน ซัพพลาย        1      

79. บริษัท  ไทยซัมมิท  ฮารเนส จํากัด    3    3      
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80. บริษัท นิชโช ไซโก (ประเทศไทย)  จํากัด        4      

81. บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮาส  จํากัด        4      

82. บริษัท โคเบลโก แอนด แมทิเรียลส คอปเปอร ทิ้ว (ไทยแลนด)          1      

83. บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)        2 4     

84. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)     1  7       

85. กิจการไฟฟาสวัสดิการสัตหบี        1      

86. บริษัท พีเอสพี แอนดเอ็นจเินียริง่ จํากีดกัด    3          

87. บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)    1   1       

88. ราน  NVTV       2       

89. การกองเรือยุทธการ       2  5       

90. บริษัท DC คอมพิวเตอร (ตึกคอมพัทยา  ช้ัน 2)       2       

91. ตําบลเขตรอุดมศักด์ิ         3       

92. หางหุนสวนจํากัด คอมพเทค ไอที  เซอรวิส       4       

93. ราน IT – CONNEX   ฮารเบอรมอลล  ช้ัน 3         2       

94. ราน  SIMPLE IT  ตึกคอมศรีราชา       2       

95. โทรศัพทบานอําเภอ         1       

96. บริษัท  คาทาทา  อิเล็กทริค  (ประเทศไทย)  จํากัด       2       

97. รานเมณี  คอมพิวเตอร         5       

98. สํานักงานบริการลูกคา กสท.  สาขาพัทยา         2       

99. บริษัท  แซน เบเนฟต  จํากัด       3       
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100. บริษัท เคเบิล้ทีวี   สาขาบานอําเภอ         2       

101. บริษัท  สตางค  คอมพิวเตอร       5       

102. บริษัท คอมเซเวน อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด คอมศรีราชา       2       

103. บริษัท  แอส วัน สัตหีบ         2       

104. บริษัท  อัครพลซาวด แอนด  ซิสเทม  จํากัด       4       

105. บริษัท  ยูนิไทย ซิปยารด  แอนด  เอนจิเนียริ่ง  จํากัด       2       

106. บริษัท  อิเมอรสัน อิเล็คทริค  (ประเทศไทย)  จํากัด       2       

107. ไฟฟาสวนภูมิภาค  สาขาบานเพ         5       

108. บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  คลังกาชเขาบอยา       1  1     

109. สํานักงานบริการลูกคา กสท.  มาบตาพุด          4       

110. บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  สาขาพัทยากลาง       3       

111. ผูจัดการกจิการไฟฟาสัตหีบ         1 1      

112. บริษัท อิโต (ประเทศไทย)จํากัด         4     

113. บริษัทซิมเปล  จํากัด              

114. ศูนยบริการลูกคาสาขา บานอําเภอ       1       

115. โรงแรม SUNRISE BEACH RESORT & RESIDENCE          7    

116 โรงแรม ลองบีช การเดน โฮเทล็ แอนด สปา          5    

117. โรงแรม โอเช่ียน พรอพเพอรต้ี  จํากัด          5    

118. โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด สปา          6    

119. โรงแรม เคป ดารา รสีอรต พัทยา          10    
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120. โรงแรม บานนํ้าเมา รีสอรท          1    

121. โรงแรม  LK.  METROPOLE          1    

122. โรงแรม เดอะซิต้ี ศรีราชา          1    

123. โรงแรม ดุสิต  พัทยา          1    

124. โรงแรม เซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล  สาย 2          4    

125. โรงแรม COLOSSEUM SHOW PATTAYA          1    

126. โรงแรม อีสเทริน แกรนด  พาเลซ          1    

127. โรงแรม วูดแลนด โฮเต็ล แอนด รีสอรท          4    

128. บริษัท ไทยออยล  จํากัด  (มหาชน)     1         

130. บริษัท เอม็ เอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จํากัด         3     

131. บริษัท คีตากาวา  (ประเทศไทย)  จํากัด         2     

132. บริษัท ยู – เซอรวิสเซส (ระยอง)  จํากัด        1      

133. บริษัท สเตท คอนสตรัคช่ัน  จํากัด         2     

134. บริษัท สมบัติ พลาสติด  จํากัด         4     

135. บริษัท TIETEXASIA จํากัด     1         

136. บริษัท รงัษีอีเล็คทริค  จํากัด         1     

137. บริษัท สยามมิชลิน  จํากัด         5     

138. บริษัท ไบเออรไทย  จํากัด         2     

139. บริษัท S.T. MAINTENANCE & CONSTRUCTION จํากัด           2     

140. บริษัท โซลเวย  เพอรอกซิไทย  จํากัด         1     
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141. บริษัท โฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส  จํากัด  (SCG)         1     

142. บริษัท  จี วัน จิรกฤต ซัพพลาย  จํากัด           4     

143. โรงแรม PATTAYA BEACH TOURISM GROUO   จํากัด           1   

144. โรงแรม เวิลด เจมส คอลเลคช่ัน  จํากัด           5   

145. ศูนยแสดงเรือพระราชพจีําลอง 4 มิติ           2   

146. บริษัท  โคลอสเซียมโชว พัทยา          1 5   

147. บริษัท เคเบิล้ทีวี (ชลบรุี)  จํากัด           2   

148. บริษัท พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย            4   

149. บริษัท อิโต (ประเทศไทย)จํากัด         4     

150. บริษัท  สุภาวุฒิ อินดัสตรี ้    4          

151. บริษัท ไทเท็กซ เอเชีย  จํากัด         3     

152. บริษัท อสีเทรินโพลีแพค  จํากัด    2          

153. บริษัท เอส.ที. เมนเทนแนนซ  จํากัด         2     

154. พัทยาคารเซอรวิส   3           

155. พาร ออฟ แมชีนโปรดักส  จํากัด    4          

156. บริษัท บเีจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี  จํากัด     4          

157. บริษัท สปาย เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด    3          

158. บริษัท ทบัมา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด    2          

159. บริษัท ไทยอเิคดะ  จํากัด    3          

160. บริษัท NEW เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด    4          
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161. บริษัท เอ – ไธรพ อินเด็นด  จํากัด     1         

162. หางหุนสวนจํากัด อี.เอส สยามอินเตอรเทค    4          

163. บริษัท ซองซอลไฮเทค  จํากัด    4          

164. บริษัท เอม็อารพี เอ็นจเินียริง่ จํากัด    3          

165. บริษัท ทรายมณี  จํากัด          6    

166. โรงแรมไอสวรรยา บีช รสีอรท          6    

167. โรงแรมดุสิต พทัยา           1    

168. โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุป        5      

169. บริษัท ชลบุรีอซีูซเุซลส  จํากัด (สาขาเตาถาน)          1    

170. โรงแรมบานนํ้าเมา บีชรสีอรท          1    

171. โรงแรม เบลลา  วิลลา          4    

172. โรงแรม การเดนซีวิวรสีอรท          4    

173. โรงแรม SUNRISE BEACH RESORT & RESIDENCE          7    

174. โรงแรม โอเช่ียน พรอพเพอรต้ี  จํากัด          5    

รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น  174  บริษัท 
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สวนท่ี 8 ขอมูลอาคารสถานท่ี 



N

1 532 4

6

7 8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

19

19

19

20

19

20

21

สนามฟุตบอล

เทนนิส

18

ประปา

วอลเล่ย์
ตะกร้อ

บาส

ยาม

ฐานพระ

ถน
นสุ

ขุม
วิท

สุขุ
มว

ทิ
ท

1 สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 8 อาคาร 1 โสตทศันศึกษา 15 อาคารพสัดุ 22 อาคารเวยีนนาพาราไดซ์
2 สาขาวชิาการก่อสร้าง 9 อาคารเรียน 2 สาขาวชิาการโรงแรมฯ 16 โรงอาหาร
3 10 สาขาวชิาไฟฟ้า, 17 อาคารความร่วมมือ
4 11 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ
5 12 19 บา้นพกัครู
6 สาขางานช่างกลเกษตร 13 อาคารกาญจนาภิเษก 20 บา้นพกัภารโรง
7 อาคารอาํนวยการวทิยาลยัฯ 14 อาคารปฏิบติัการ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 21 อาคารศูนยว์ทิยบริการ

ผงับรเิวณ วิทยาลยัเทคนคิสตัหีบ 1 : 2500

19

สนามฟตุซอล

สนามตะกร้อ
วอลเลยบ์อล

ปกครอง/ยาม

ฐานพระ

N

22
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ขอมูลอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาโลหะการ 

สรางเมื่อ พ.ศ.2512ดวยเงินงบประมาณ 3,300,000 

บาท เปนอาคารตึกช้ันเดียวรปูทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 

หลงัคาทรงจั่ว ขนาด 1000 ตารางเมตร เสา ค.ส.ล. 

ฝาอิฐซเีมนตบล็อก พื้น ค.ส.ล. หลงัคาโครงเหล็กมุง

กระเบื้องลอนคู   

 อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชากอสราง 

สรางเมื่อ พ.ศ.2512  ดวยเงินงบประมาณจํานวน 

3,300,000 บาท เปนอาคารตึกช้ันเดียวรปูทรง

สี่เหลี่ยมผนืผา หลงัคาทรงจั่ว ขนาด 1,000 ตาราง

เมตร เสา ค.ส.ล. ฝาอฐิซีเมนตบล็อก พื้น ค.ส.ล. 

หลงัคาโครงเหล็กมงุกระเบื้องลอนคู 

 อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

สรางเมื่อ พ.ศ.2512  ดวยเงินงบประมาณ         

จํานวน 3,300,000 บาท เปนอาคารตึกช้ัน         

เดียวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาทรงจั่ว          

ขนาด 1000  ตารางเมตร เสา ค.ส.ล. ฝาอิฐ  ซีเมนต

บล็อก พื้น ค.ส.ล. หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอน 

85



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

    สรางเมื่อ พ.ศ.2512  ดวยเงินงบประมาณ  

    1,350,000 บาท เปนอาคารช้ันเดียวรูปทรง   

    สี่เหลี่ยมผืนผาหลงัคาทรงจั่ว ขนาด 1500  

    ตารางเมตร เสา ค.ส.ล  ฝาอิฐซเีมนตบลอ็กพื้น  

    ค.ส.ล. หลังคาโครงเหลก็มุงดวยกระเบื้องลอนคู 
 

อาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเครื่องกล 

สรางเมื่อ พ.ศ.2512  ดวยเงินงบประมาณ 

จํานวน 3,300,000 บาท เปนอาคารตึกช้ัน 

เดียวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาทรงจั่ว   

ขนาด 1000 ตารางเมตร เสา ค.ส.ล. ฝาอิฐ 

ซีเมนตบล็อก พื้น ค.ส.ล. หลงัคาโครงเหล็ก 

มุงกระเบื้องลอนคู 

 อาคารอํานวยการ 

 สรางเมื่อ พ.ศ. 2513  งบประมาณ    

 1,000,000 บาท เปนอาคารตึกช้ันเดียวรูป  

 สี่เหลี่ยมประกอบกันเปนรปูตัว H ขนาด  

 1260  ตารางเมตร  เสา ค.ส.ล.ฝากออิฐฉาบ 

 ปูนโครงเหล็กกรุกระเบื้องกระดาษ พื้น  

 ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยาง หลงัคา ค.ส.ล. 
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อาคารเรียน แผนกวิชาไฟฟากําลัง 

สรางเมื่อ 2526 ดวยงบประมาณ 5,500,000 บาท   

เปนตึก 4 ช้ัน มีบันไดข้ึน-ลง 2 ดาน 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 1,920 ตารางเมตร 
 เสา ค.ส.ล. ฝากออิฐฉาบปูน โครงเหล็ก 
พื้น ค.ส.ล. หลงัคา ค.ส.ล. 

อาคารเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส   

 สรางเมื่อ พ.ศ.2535  ดวยงบประมาณ 

บกศ.สมทบ 10,700,000 บาท  

เปนอาคารตึก 4 ช้ัน ค.ส.ล มีบันไดข้ึน-ลง    

ตรงกลางเปนตึกปฏิบัติการแบบอาคาร 

เปนแบบมาตรฐาน กช 84 ขนาด 1,940 ตารางเมตร  

เสา ค.ส.ล ฝากออิฐฉาบปูน ค.ส.ล   ขัดมัน  

หลังคา ค.ส.ล 

อาคารเรียน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

สรางเมื่อ พ.ศ.2535  ดวยงบประมาณ  

บกศ.สมทบ 10,700,000 บาท เปนอาคาร 

ตึก 4 ช้ัน ค.ส.ล มีบันไดข้ึน – ลง ตรงกลาง 

เปนตกปฏิบัติการแบบอาคารเปนแบบ   

มาตรฐาน กช 84 ขนาด 1,940 ตารางเมตร 

เสา ค.ส.ล ฝากออิฐฉาบปูน ค.ส.ล ขัดมัน   

หลงัคา ค.ส.ล   
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อาคารเรียน แผนกวิชาสามัญ  

สรางเมื่อ พ.ศ.2538 ดวยงบประมาณ 

7,948,000 บาท เปนอาคารตึก 4 ช้ัน  

พื้นที่ใชสอยไมเกิน 1,920  ตารางเมตร   

อาคารเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สรางเมื่อ พ.ศ. 2514  ดวยงบประมาณ  

2,000,000 บาท เปนอาคารตึก ค.ส.ล.  

4 ช้ัน รูปทรงสี่เหลี่ยนผืนผา หลงัคา ค.ส.ล.  

ดาดฟาปูดวยกระเบื้องดินเผา ขนาด 501.5  

ตารางเมตร เสา  ค.ส.ล. ฝากออิฐฉาบปูน 

พื้น ค.ส.ล. ทําหินขัด หลงั ค.ส.ล. 

อาคารพัสดุ 

สรางเมื่อ พ.ศ. 2516  ดวยงบประมาณ     

500,000 บาท  เปนอาคารตึกช้ันเดียว     

รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาทรงจั่วฝา 

ผนัง ค.ส.ล. ตอนบนกรุดวยลอนตาขาย  

ถัก ขนาด 160 ตารางเมตร เสา ค.ส.ล.  

หลงัคาโครงเหล็กมงุดวยกระเบือ้งลอนคู 
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อาคารโรงอาหาร 

สรางเมื่อ พ.ศ.2514-2516  ดวยงบประมาณ 

1,000,000 บาท เปนอาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว 

รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ประกอบดวยพื้นที่โลง 

สําหรับรับประทานอาหาร และประชุม และคูหา

สําหรับจําหนาย อาคารหลงัคาทรงฟนเลื่อย ขนาด  

877.50  ตารางเมตร เสา ค.ส.ล ผิวทําหินขัด 

หลงัคา ค.ส.ล. และกระเบื้องยาง 

อาคารโสตทัศนศึกษา,งานทะเบียน,งานกิจกรรม 

เปนอาคารช้ันเดียวสรางเมือ่ พ.ศ.2512    

งบประมาณ 1,320,000 บาท เปนอาคาร 

ตึกช้ันเดียวรูปทรงสีเหลี่ยมประกอบกันเปน 

ตัว C หลังคาทรงปนหยามี 6 หองเรียน 
 

อาคารวิทยบริการและหองสมุด 

สรางเมื่อ พ.ศ.2547  งบประมาณ    

8,099,500  บาท เปนอาคารตึก 3 ช้ัน  

พื้นที่ใชสอย 1,088 ตารางเมตร 
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อาคาร อ่ืน ๆ 

1.  บานพักผูอํานวยการ  จํานวน 1 หลัง สรางเมื่อ พ.ศ.2514 ดวยเงินงบประมาณ 137,000 บาท เปน

อาคารครึ่งตึกไม หลังคาทรงจั่วดานขางเปนเรือนคนใช และครัว มีหลังคาเช่ือมกับตัวบานทรงเพิง ตัวอาคาร

เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 54  ตารางเมตร เสาช้ันลาง ค.ส.ล. ช้ันบนไมเน้ือแข็ง ฝาช้ันลางกออิฐฉาบปูนช้ัน

ฝาไม พื้นช้ันลาง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ช้ันบนพื้นไมเน้ือแข็ง หลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

2.  บานพักครูชั้นเดียว จํานวน 20 หลัง  สรางเมื่อ พ.ศ. 2512-2516 ดวยเงินงบประมาณ จํานวน 780,000 

บาท เปนอาคารตึกช้ันเดียว ทรงปนหยา รูปทรงอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 36  ตารางเมตร เสาช้ันลาง ค.

ส.ล. ช้ันบนไมเน้ือแข็ง ฝาช้ันลางกออิฐฉาบปูนช้ันบนพื้นไมเน้ือแข็ง หลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

3.  บานพักครู 2 ชั้น  จํานวน 1 หลัง สรางเมื่อ 2519 ดวยเงินงบประมาณ 120,000 บาท เปนอาคารครึ่งตึก

ไม หลังคาทรงจั่ว ดานหลังเปนครัวช้ันเดียวมีหลังคาเช่ือมกับตัวบานทรงเพิงดวยอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

ขนาด 36  ตารางเมตร เสาช้ันลาง ค.ส.ล. ช้ันบนไมเน้ือแข็ง ฝาช้ันลาง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ช้ันบนไมเน้ือแข็ง

หลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

4.  บานพักครู 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง สรางเมื่อ 2519 ดวยเงินงบวัสดุฝก จํานวน 240,000 บาท เปนอาคาร

ครึ่งตึกครึ่งไมหลังคาทรงจั่ว ดานหลังเปนครัวช้ันเดียวมีหลังคาเช่ือมกับตัวบานทรงเพิงดวยอาคารเปนร ูป

สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 36  ตารางเมตร เสาช้ันลาง ค.ส.ล. ช้ันบนไมเน้ือแข็ง ฝาช้ันลาง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ช้ันบน

ไมเน้ือแข็งหลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

อาคารปฏิบัติการและหองพัก พรอมครุภัณฑ

และลิฟท                                                         

สรางเมื่อ พ.ศ.2553 ดวยเงินงบประมาณการ                                                            

กอสราง จํานวน 39,960,000 บาท เปนอาคาร 

ตึก 5 ช้ัน รูปทรงสีเ่หลี่ยมพื้นผา ขนาดพื้นที่ใช

สอยประมาณ 3500 ตารางเมตร 
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5.  บานพักคร ู จํานวน  4 หลัง  สรางเมื่อ พ.ศ. 2551  ดวยเงินงบวัสดุฝก จํานวน 600,000 บาท เปนอาคาร

ไมช้ันเดียว ยกพื้นหลังคาทรงจั่วรูปทรงอาคารจัตุรัส ขนาด 36  ตารางเมตร เสาใตถุน ค.ส.ล. หลังคาไมเน้ือ

แข็ง ฝาไมพื้นไมเน้ือแข็ง หลังคาโครงสรางไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

6.   บานพักรับรองผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 หลัง สรางเมื่อ พ.ศ.2521 ดวยเงินงบประมาณ จํานวน 840,000 

บาท เปนอาคารครึ่งตึกครึ่งไม หลังคาทรงจั่ว ดานขางเปนเรือนคนใชและครัวมีหลังคาเช่ือมกับตัวบานทรงเพิง

ตัวอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 54  ตารางเมตร เสาไมเน้ือแข็งตลอด ฝาช้ันลางกออิฐฉาบปูนช้ันบน ฝา

ไม พื้นช้ันลาง ค.ส.ล. ปูดวยกระเบื้องเซรามิค หลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

7.  บานพักภารโรง  จํานวน 2 อาคาร  สรางเมื่อ พ.ศ.2512 ดวยเงินงบประมาณ 450,000 บาท เปนอาคาร

ไม 2 ช้ัน ใตถุนโลง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาทรงจั่ว ขนาด 121  ตารางเมตร เสาช้ันลาง  

ค.ส.ล. ช้ันบนไมเน้ือแข็ง ฝาไม พื้นช้ันลาง ค.ส.ล. ผิวขัดมันช้ันบนไมแข็ง หลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

8.  โรงจอดรถ จํานวน 1 หลัง  สรางเมื่อ พ.ศ. 2514  ดวยเงินงบประมาณ 100,000 บาท เปนอาคารเปดโลง 

มีหลังคากันแดดแบบกระเบื้องราง ขนาด 48  ตารางเมตร เสา ค.ส.ล. ฝาโลง พื้น ค.ส.ล. หลังคา โครง

คอนกรีตเสริมเหล็กมุงดวยกระเบื้องราง 

9.  บานพักภารโรง จํานวน 1 อาคาร สรางเมื่อ พ.ศ.2512 ดวยเงนิงบประมาณ 160,000 บาท เปนอาคารไม 

2 ใตถุนโลงช้ัน ใตถุนโลง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาทรงจั่ว ขนาด 121  ตารางเมตร เสาช้ันลาง ค.ส.ล. ช้ัน

บนไมเน้ือแข็ง ฝาไม พื้นช้ันลาง ค.ส.ล. ผิวขัดมันช้ันบนไมแข็ง หลังคาโครงไมมุงดวยกระเบื้องลอนคู 

10.  หองนํ้าสวม จํานวน 1 หลัง สรางเมื่อ พ.ศ.2516 ดวยเงินงบประมาณ จํานวน 120,000 บาท หลังคา

ทรงจั่ว ฝาไมเปนที่ปสสาวะ และหองนํ้าสวม ขนาด 24  ตารางเมตร เสาไม ฝาไมกึ่งอิฐ พื้น ค.ส.ล. หลังคา

กระเบื้องลอนคู 
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สวนท่ี 9 ขอมูลทางสังคม 



ประวัติความเปนมาของจังหวัดชลบุรี 

 ชลบุรี เปนดินแดนที่มีผูคนมาอาศัยมาต้ังแตกอนสมัยประวัติศาสตร  ไดมีการขุดคนทาง

โบราณคดีที่ ตํ าบลโคกพนมดี   อํ าเภอพนัสนิคม ไดพบรองรอยของ ชุมชนโบราณกอนสมัย

ประวัติศาสตร  โคกพนมดีเปนเชลลมาวดที่ใหญโตแหงหน่ึง  ซึ่งยังไมเคยพบใน ประเทศทางเอเซียอาคเนย

อื่น ๆ จากการศึกษาโครงกระดูกมุนษยและโบราณวัตถุที่พบ  เชน  เครื่องมือหินขัด  เครื่องปนดินเผาแบบ 

เชือกทาบ  รวมทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเปลือกหอยและหินมีคา  แสดงวาเปนชุมชนที่มีความเจริญอยูใน

ระดับยุคหินใหม  การคนพบ แหงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรที่โคกพนมดีน้ี  ยอมแสดงใหเห็นวาบริเวณ

จังหวัดชลบุรี  เปนดินแดนที่มีผูคนอาศัยอยูมาต้ังแตยุคหิน ใหมแลว  สวนชุมขนที่พัฒนาเปนบานเมือง

สําคัญในยุคแรกของประวัติศาสตรในเขตจังหวัดชลบุรี   ไดแก  เมืองพระรถ  เมืองพญาเร และ         

เมืองศรีพโล 

 ยุคกอนประวัติศาสตร  จากการสํารวจในชวง ป พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๒๘ ในพื้นที่อําเภอ

พนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอเมือง ฯ พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนดินแดนที่มีผูคนเขามา

ต้ังถ่ินฐานกระจัดกระจายอยูทั่วไป เปนชุมชนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร ถึงยุคประวัติศาสตร นับแต          

เขาชะอางหายอดในแหลงโบราณคดีกลุมเขาชะอาง อําเภอบอทอง ชุมชนโคกพนบดี โคกพุทรา อําเภอ          

พนัสนิคม ชุมชนโคกระกา โคกกะเหรี่ยง อําเภอพานทอง และชุมชนเนินสําโรง อําเภอเมือง ฯ 
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 โคกพนบดี  เปนเนินดินขนาดใหญ ลักษณะคลายเกาะที่ต้ังอยูในที่ราบลุม มีรูปรางคอนขาง

กลม เสนผาศูนยกลางประมาณ ๒๓๐ เมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒๘ ไร จุดสูงสุดจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 

๑๒ เมตร อยูในเขตตําบลทาขามอําเภอพนัสนิคม 

 ผลการศึกษาพบวา โคกพนบดีเปนที่ต้ังชุมชนโบราณที่สามารถสรางเครื่องมือหิน (ขวานหิน

ขัด หินลับ หินบด คอนหิน หินกรวดสําหรับขัดผิว ภาชนะและกําไลหิน) เครื่องมือที่ทําจากกระดูกสัตวเชน 

ฉมวก เครื่องมือที่ทําจากหอยเชน มีด สิ่ว เครื่องประดับที่ทําจากเปลือกหอย และภาชนะดินเผาแบบเชือก

ทาบ เปนชุมชนที่อพยพ และเปลี่ยนแปลงมาจากสังคมแบบด้ังเดิม ซึ่งมักอาศัยอยูในที่สูงดํารงชีวิตดวยการ

ลาสัตวและแสวงหาอาหารจากธรรมชาติ ตอมาอพยพลงมาอยูที่โคกพนบดี ซึ่งในครั้งน้ันเปนพื้นที่ชายฝง

ทะเลที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติทั้งจากปาและทะเล มีผูเสนอขอคิดเห็นวาเนินดินแหงน้ีเปน      

shell Mound สมัยกอนประวัติศาสตรขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงในเอเชียอาคเนย ตอมาผูคนเหลาน้ันก็เริ่ม

พัฒนาการดํารงชีวิตดวยการเพาะปลูกแบบเริ่มแรก ควบคูกันไปกับการแสวงหาอาหารจากทะเล และลา

สัตวขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 มีผูใหความเห็นวา การต้ังถ่ินฐานที่โคกพนบดีน้ีนาจะมีสองสมัยคือ สมัยแรก มีอายุประมาณ 

๘,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ปมาแลว ดํารงชีพดวยทรัพยากรจากทะเลเปนสําคัญ (พบเปลือกหอย กางปลา กระดอง

เตา และกามปู จํานวนมาก)  สมัยที่สอง มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ปมาแลว ชุมชนนาจะขยายตัว

ใหญข้ึน เพราะไดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวนมาก เริ่มปลูกขาว (พบเมล็ดขาวที่เปนถาน) 

 โคกระทา  อยูที่บานโคกระทา ตําบลนาประดู อําเภอพานทอง ลักษณะเปนเนินดินรูปราง

คอนขางยาว ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ทิศตะวันออกเฉียงใต สวนสูงสุดของเนินอยูทางตอนเหนือ
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สูงกวาพื้นที่โดยรอบประมาณ ๖ เมตร ทางตอนใตของโคกระทามีลํานํ้าเกาไหลผาน เรียกวา คลองสายบัว 

ไหลไปบรรจบคลองบางนาที่ไหลไปบรรจบแมนํ้าบางชะกง 

 จากการศึกษา เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖  ดวยวิธีขุดตรวจทางโบราณคดี ไดพบโครงกระดูกมนุษยหา

โครง และสิ่งของที่ใสใหกับศพเชน เครื่องประดับที่ทําดวยสําริด ลูกปดแกว ลูกปดหิน กําไลเปลือกหอย 

ฯลฯ นอกจากน้ันยังพบเครื่องใชจําพวกภาชนะดินเผา ลูกกระดุมดินเผา เบี้ยดินเผา หินดุ ถวยสําริด แหวน

สําริด ช้ินสวนกําไลสําริด 

 จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา ชุมชนโบราณบานโคกระทาเปนชุมชนสมัยกอน

ประวัติศาสตร ตอนปลาย (ยุคสําริด) ขนาดใหญที่มีการติดตอกับชุมชนรวมสมัยอื่น ๆ ในภาคกลางของไทย

และอาจมีความสัมพันธกับชุมชนอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 โคกกะเหรี่ยง หรือ โคกฝรั่ง  อยูในเขตตําบลบานเกา อําเภอพานทอง เปนเนินดินรูปกลม

ขนาดใหญสูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ ๕ เมตร กอนที่กลุมคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก จะเขามาจับ

จองอยูถึงปจจุบัน เคยเปนที่อยูของชาวกะเหรี่ยง 

 จากการสํารวจ เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ ไดพบเศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาดวยอุณหภูมิตํ่า มี

การตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ รูปแบบภาชนะสวนใหญ มีรูปทรงคลายบาตรพระ เศษกระเบื้องดินเผา

เน้ือหยาบเผาดวยอุณหภูมิสูง พบเพียงสามช้ินเปนชนิดเคลือบเขียว ไมเคลือบหน่ึงช้ิน นอกจากน้ันยังพบ

กระดูกสัตว และเปลือกหอยหลายชนิด 

 จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา เปนชุมชนขนาดใหญ อาจรวมสมัยกับชุมชนกอน

ประวัติศาสตรที่โคกพนบดี และโคกระทา มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปมาแลว 
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 เนินสําโรง  เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร 

(สมัยทวารวดี) ต้ังอยูที่มาบสามเกลียว ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง ฯ เปนเนินดินขนาดเล็ก อยูกลางพื้นนาสูง

จากพื้นที่โดยรอบประมาณ ๒ เมตร จากการสํารวจ เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ พบโบราณวัตถุกระจายอยูทั่วไป 

โดยเฉพาะตอนกลางเนิน ไดแก เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาดวยอุณหภูมิตํ่า ตกแตงผิวภาชนะดวยลาย

เชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาเน้ือแกรง เผาดวยอุณหภูมิสูงชนิดไมเคลือบ ผิวสีนํ้าตาลเขม ตกแตงผิวดวย

ลายขีด เศษภาชนะดินเผา เครื่องถวยชนิดเคลือบ มีสีผิวตาง ๆ เชน เคลือบนํ้าตาลคล้ํา เคลือบเขียวและ

ขาวขุน นอกจากน้ันยังพบอิฐขนาดตาง ๆ และเปลือกหอยแครง จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา เนินน้ีเปน

ที่อยูอาศัยของผูคนมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ถึงสมัยทวารวดี 

 จากการพบแหลงโบราณคดีตาง ๆ ดังกลาวแลว แสดงใหเห็นวาพื้นที่ในเขตอําเภอบอทอง    

อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง จนถึงทางเหนือของอําเภอเมือง (ตําบลหัวรอ) ปจจุบันเปนพื้นที่มีผูคนเขา

มาต้ังถ่ินฐานต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร กลุมแรกอาศัยอยูตามถํ้าและเพิงผา กลุมตอมาต้ังถ่ินฐานอยูตาม

เนินดิน ที่ลอมรอบดวยปาชายเลน หรือปาโกงกาง แลวขยับลงมายังที่ราบ จากน้ันก็พัฒนาเปนบานเมืองใน

สมัยประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุคประวัติศาสตรกอนสมัยสุโขทัย  ชุมชนที่พัฒนาเปนบานเปนเมืองในยุคแรก ๆ ของ

ประวัติศาสตรในเขตจังหวัดชลบุรี ไดแก เมืองพระรถ เมืองพญาเร และ เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  

 เมืองพระรถ เปนชุมชนเมืองโบราณ อยูที่บานหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม อยูหางจากตัว

อําเภอพนัสนิคม มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑ กิโลเมตร ปจจุบันถนนฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม 

ตัดทับสวนหน่ึงของกําแพงและคูเมืองดานทิศตะวันออกจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ เช่ือวาเมือง

น้ีเปนเมืองในสมัยทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖) และเจริญสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยลพบุรี 
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(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘) โบราณสถาน  มีอยูสองประเภทคือ รองรอยผังเมืองและศาสนสถาน 

ผังเมืองพระรถเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด ๑,๕๕๐ x ๘๕๐ เมตร กําแพงเมืองเปนคันดินสองช้ันสูงจาก

พื้นดินประมาณสองศอกเศษ หางกันช้ันละหาวา คูเมืองกวางประมาณสามศอกศาสนสถานที่พบคือ เนิน

พระธาตุ ซึ่งอยูตอนหลังของตัวเมืองดานตะวันตก เปนเนินพระสถูปสี่เหลี่ยมกอดวยอิฐขนาดใหญ เปนฐาน

สถูปแบบทวารวดีทางดานเหนือของเนินพระธาตุมีเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ต้ังอยูติดกับสระนํ้าโบราณ 

ชาวบานเรียกวา สระฆอง บนเนินน้ีมีหินปกอยูตามมุมทิศสําคัญ สันนิษฐานวา นาจะเปนฐานโบสถหรือ

วิหารโบราณวัตถุ ไดแก เครื่องปนดินเผา ทั้งชนิดเคลือบและไมเคลือบกระจายอยูทั่วไป ช้ินสวนของ    

เทวรูปพระนารายณ สวมหมวกแขก พระพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปรก หินบดยา กังสดาลและแทน

พระพุทธรูปทําดวยหินขนาดใหญสวนโบราณวัตถุช้ินเล็ก ๆ ที่พบไดแก พระพุทธรูปสําริดแบบลพบุรี 

พระพุทธรูปศิลาแบบทวารวดี เปนพระพุทธรูปปางประทับยืนเหนือตัวพนัศบดี (พนัสบดี เปนสัตวที่มี

สวนผสมของครุฑ หงส และวัว คือมีปากเปนครุฑ มีเขาเปนวัว และมีปกคลายหงส ซึ่งเปนลักษณะที่รวม

พาหนะของเทพเจาทั้งสามในศาสนาฮินดู)  พระพุทธรูปองคน้ีชาวบานพบที่คูเมืองดานใต ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรียกกันวา พระพนัสบดี เปนสัญลักษณของอําเภอพนัสนิคม

โบราณวัต ถุที่ พบ เกื อบทั้ ง หมดเปน  ศาสน วัตถุ  มี อ า ยุ ต้ั ง แตสมั ยทวารว ดีมา ถึ งสมั ยลพบุ รี                    

(พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘) 

 เมืองพระรถ จัดวาเปนเมืองขนาดใหญสมัยทวารวดี ต้ังอยูระหวางที่สูงและที่ลุมมาบรรจบกัน 

บริเวณรอบเมืองเปนพื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูกขาวแบบทดนํ้า มีลํานํ้าไหลผานหลายสาย ลํานํ้าที่ไหล

ผานเขามาในเขตเมืองพระรถ ไดแก คลองสระกลาง คลองหลวง คลองพานทอง คลองสระกลางไหลมา

ทางดานทิศใต ผานตัวอําเภอพนัสนิคมและวัดเกาะแกว มายังคูเมืองพระรถดานตะวันออกเรียกวา คลอง

เมือง ดังน้ันเมืองน้ีจึงมีสภาพเปนศูนยกลางของการคมนาคมทองถ่ิน เพราะมีลํานํ้าตาง ๆ  เช่ือมตอกับชุมชน

รวมสมัยอื่น ๆ เชนเมืองศรีมโหสถ เมืองพญาเร เมืองศรีพโล  

 เมืองพญาเร (พญาเลห)  อยูในเขตตําบลบอทอง อําเภอบอทอง เปนเมืองสมัยทวารวดี 

ต้ังอยูในเขตที่สูง หางจากเมืองพระรถประมาณ ๓๒ กิโลเมตร โบราณสถาน  มีเพียงรองรอยผังเมือง     

เปนรูปรีสองช้ัน ช้ันในมีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๖๐๐ เมตร ช้ันนอกประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร คูเมืองและ

คันดินของตัวเมืองช้ันนอกทางดานเหนือยังเห็นไดชัดเจน สวนดานอื่นลบเลือนไปมากแลว สวนเมืองช้ันใน

ยังอยูในสภาพดี กําแพงเมืองที่เหลืออยูสูงประมาณ ๑ เมตร จากระดับคูนํ้า คูเมืองตอนกวางสุด กวาง

ประมาณ ๑๑ เมตร ภายในเมืองไมพบโคกเนินที่เปนศาสนสถานโบราณวัตถุ พบเพียงเศษเครื่องปนดินเผา

เล็กนอย เคยมีผูพบกําไลสําริด และหมอดินเผา มีผูสันนิษฐานวา เมืองน้ีอาจไมใชเมืองที่มีการอยูอาศัย

ตอเน่ืองหลายสมัยอยางเมืองพระรถ อาจเปนเมืองช่ัวคราว หรือเมืองบนเสนทางติดตอทางบก ระหวาง

ชลบุรีกับระยองในสมัยโบราณ 
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 เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  เปนเมืองทาอยูบนเสนทางเดินทะเล ต้ังอยูที่บานศรีพโล ตําบล

หนองไมแดง อําเภอเมือง ตัวเมืองต้ังอยูบนเขาดิน กอนจะขามไปเขาบางทรายทางตะวันออกเฉียงใต ดาน

ตะวันตกและดานเหนือของเมือง ติดตอกับที่ราบลุมช้ืนแฉะริมทะเล เปนขอบของอาวบางปะกง 

โบราณสถาน กําแพงเมือง ซึ่งเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๔๘๒ ยังปรากฎเห็นอยูและถูกทําลายไปเมื่อมีการสราง

ถนนสุขุมวิท และการสรางสนามกีฬาประจําเมืองชลบุรี กลาวกันวาเมืองน้ีมีผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยม เคยมี

กําแพงดินสูงจากพื้นดินประมาณ ๓ เมตร โอบรอบ ไมมีคูนํ้า เพราะตัวเมืองต้ังอยูบนที่สูง โบราณวัตถุ ที่พบ

ไดแกเครื่องปนดินเผา ทั้งชนิดเคลือบและไมเคลือบ มีเศษเครื่องปนดินเผาชนิดเคลือบของสุโขทัยปะปนอยู 

กับเครื่องปนดินเผาแบบจีนสมัยราชวงศเหม็ง (เคลือบสีนํ้าเงินขาว) ที่วัดศรีพโล ซึ่งต้ังอยูบริเวณชายฝง

ทะเลเปนบริเวณที่พบเครื่องปนดินเผาเปนจํานวนมาก เชน กระปุกถวยชามเคลือบแบบสุโขทัย แบบจีน

สมัยราชวงศเหม็ง ตุกตาเคลือบสมัยสุโขทัย เครื่องประดับหลังคาเคลือบ กระเบื้องดินเผาเชิงชายหลังคา ทํา

เปนรูปเทพพนมอยูในซุมเรือนแกวแบบอยุธยา  กําไลสําริด แมพิมพ พระพุทธรูปดินเผาแบบอูทอง 

พระพุทธรูปเน้ือชินปางลีลา เตาปูนสําริด เศษหมอทะนนมีลวดลายประดับ ชามเคลือบบาง ๆ ของญวน 

แบบที่พบในเรือที่จมอยูในอาวไทย และยังพบขวานหินขัดอีกอันหน่ึงบริเวณวัดศรีพโลคาดวาจะเคยมีวัด

เกาแกต้ังแตสมัยอยุธยาข้ึนไปต้ังอยู เพราะพบเศษปูน ใบเสมาหินทรายที่ปกเขตโบสถเหลืออยูจาก

โบราณวัตถุที่พบเมืองน้ีนาจะมีความรุงเรืองอยูในสมัยอยุธยาตอนตน ประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จาก

ตําแหนงที่ต้ังของเมืองและโบราณวัตถุที่พบ เขาใจวาเมืองน้ีคงเปนชุมชนเมืองที่เกี่ยวกับการคา เปนที่จอด

พักเรือสินคาแถบอาวบางปะกง มีเรือคาขายจากจีน เวียดนาม และกัมพูชา มาจอดพักกอนเดินทางตอไป 

 ชุมชนโบราณริมฝงทะเลในเขตจังหวัดชลบุรีที่ปรากฏช่ือในแผนที่ไตรภูมิ สมัยอยุธยามีอยูสี่

ชุมชนคือ บางทราย บางปลาสรอย บางพระเรือ และบางละมุง ชุมชนบางทรายคือชุมชนเมืองศรีพโล และ

ก็คือเมืองชลบุรี ต้ังแตสมัยอยุธยาตอนตนข้ึนไป (พุทธศตวรรษที่ ๑๙) 

พฒันาการทางประวัตศิาสตร  

 ชลบุรีสมัยอยุธยาและธนบุรี  ตามทําเนียบศักดินาหัวเมือง พ.ศ.๑๙๑๙ ในรัชสมัยสมเด็จ  

พระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) เมืองชลบุรีมีฐานะเปนเมืองจัตวา ผูรักษาเมืองมีฐานะเปน ออกเมือง

ชลบุรีศรีมหาสมุทร ศักดินา ๒,๔๐๐ ไร ข้ึนประแดง อินทปญญาซายบริเวณถนนตัดสี่แยกเฉลิมไทยในอดีต 
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 ในสมัยอยุธยา ชลบุรีเปนเมืองตรี  ปกครองอยางมีกรมการเมือง เจาเมืองมียศเปนออก         

พระศักดินา ๓,๐๐๐ ไร (เทาปลัดเมืองเอก) ปลัดเมืองศักดินา ๖๐๐ ไร ยกกระบัตร ศักดินา ๕๐๐ ไร เปน

เมืองสวยไมแดง คือมีหนาที่เก็บสวยแทนแรงไพร (หลวง)  สวยเปนเน้ือไมแดงสงไปกรุงศรีอยุธยา เพราะ

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตําบลบางทราย มีปาไมแดงมากจนไดช่ือวาตําบลหนองไมแดง ในรัชสมัย

สมเด็จพระราเมศวร ระหวางป พ.ศ.๑๙๒๗ - ๑๙๒๙  พระยากัมพูชาลอบยกกําลังเขามากวาดตอนผูคน

ชาวเมืองชลบุรีและเมืองจันทบุรีไปกัมพูชาประมาณ ๖ - ๗ พันคน ในป พ.ศ.๒๓๐๙ ขณะที่กองทัพพมา

ลอมกรุงศรีอยุธยาอยู น้ัน กรมหมื่นเทพพิพิธไดมาเกลี้ยกลอมรวบรวมชายฉกรรจ ทางหัวเมืองภาค

ตะวันออกไดแกจันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เขารวมกองทัพโดยอางวาจะ

ไปชวยกรุงศรีอยุธยารบพมา ในครั้งน้ันชาวชลบุรีไดใหการสนับสนุนเปนจํานวนมาก จนกระทั่งชลบุรีแทบ

กลายเปนเมืองราง กรมหมื่นเทพพิพิธรวบรวมไพรพลไดประมาณ ๒,๐๐๐ คน ยกไปต้ังมั่นที่เมืองปราจีนบุรี 

แตถูกกองทัพจากอยุธยาออกไปโจมตี แลวฝายพมาเขาโจมตีซ้ําจนฝายกรมหมื่นเทพพิพิธแตกพายไป      

ในป พ.ศ.๒๓๑๐ กอนกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาประมาณสองเดือน สมเด็จพระเจาตากสิน ฯ ครั้งยังดํารง

พระยศเปนพระยาวชิรปราการ ได นํากําลังประมาณ ๑,๐๐๐ คน ตีฝาวงลอมของพมาออกจาก            

กรุงศรีอยุธยา ไดเดินทางผานบานพานทอง ตําบลดอนหัวลอ บานอูตะเภา หนองไมแดง เขาพระบาท    

บางปลาสรอย (เมืองชลบุรี)  แตชลบุรีในเวลาน้ันมีสภาพเหมือนเมืองราง จึงเลยไปที่พัทยา รุงข้ึนจึงไป  

จอมเทียน แลวตอไปที่ทุงไกเต้ียและสัตหีบ จากน้ันจึงไปสูระยอง ไดปะทะกับกําลังของขุนรามหมื่นซอง 

(สอง) แหงเมืองระยอง ขุนรามหมื่นซองสูไมได กําลังไดแตกออกเปนสองสวน สวนหน่ึงนายอยูนกเล็ก  

ไดมาต้ังซองสุมผูคนอยูที่บางปลาสรอย กองทัพ                

  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยกมาปราบ โดยมาต้ังอยูที่หนองมน แลวสงคนไปเจรจา    

นายทองอยูนกเล็กยอมสวามิภักด์ิ แลวนําเสด็จเขาเมืองชลบุรี นายทองอยูนกเล็กไดรับสถาปนาข้ึนเปนพระ

ยาอนุราชบุรีศรีมหาสุนทร รักษาเมืองชลบุรี ตอมาเขาประพฤติมิชอบจึงถูกปลดออกจากตําแหนง 
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 ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคไดทรงแตงต้ังใหเจาพระยาจักรี (แขก) 

เปนผูรักษาเมืองชลบุรี และทายาทของเจาพระยาจักรี (แขก) ไดปกครองเมืองชลบุรีตอมาอีกสี่ช่ัวอายุคน 

เทาที่มีหลักฐานไดแก ออกพระชลบุรีศรีมหาสมุทร (หวัง  สมุทรานนท) ปกครองเมืองชลบุรีต้ังแตปลายรัช

สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ถึงตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช  ตอมาได

เลื่อนยศเปนพระยาราชวังสัน ตําแหนงเจากรมพาณิชยนาวี บุตรหลานของทานไดต้ังภูมิลําเนาอยูที่ เมือง

ชลบุรี ตอมาจนถึงหลวงภูมิรักษบดี (จอม) นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรีไดรับพระราชทานนามสกุล ๓  จาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วาสมุทรานนท เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๖ 

 ชลบุรีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช 

ชลบุรีเปนเมืองจัตวา สังกัดกรมทา จนถึงป พ.ศ.๒๔๓๗ จึงยายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย องเชียงสือ   

มาลี้ภัยการเมืองที่เกาะกระบือ  ครั้งน้ันพระยาชลบุรีไปตรวจทองที่พบเขาจึงแนะนําใหไปขอพระราชทาน  

พระบรมราชานุญาตลี้ภัยการเมืองที่กรุงเทพ ฯ   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช          

ทรงอนุญาตใหเขามาพํานักอยูที่บานใตตนสําโรง  ตอมาไดกลับไปกอบกูบานเมืองเปนพระเจาเวียดนาม-   

ญาลอง 

กําเนดิเมืองพนัสนคิม 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในป พ.ศ.๒๓๕๒ ทาวไชย อุปราชเมือง

นครพนม ไดนําชาวลาวจํานวนกวาสองพันคน เขามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในจํานวนน้ันมีชายฉกรรจ 

๘๖๐ คน จึงไดโปรดเกลา ฯ ใหไปต้ังบานเรือนอยูที่คลองมหาวงศ เมืองสมุทรปราการ และโปรดเกลาฯ ให

ทาวอินอินศาล บุตรทาวไชยอุปราช เปนพระยาปลัดเมืองสมุทรปราการ (ปลัดลาว) เพื่อดูแลกลุมคนลาว

ดังกลาว ลาวกลุมน้ีเรียกวาลาวอาสาปากนํ้า ตอมาลาวกลุมน้ีไดขอไปต้ังบานเรือนอยูที่เมืองพระรถ 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกไปต้ังบานเรือนอยูระหวางเมือง

ชลบุรีกับเมืองฉะเชิงเทรา และไดโปรดเกลา ฯ ใหต้ังเปนเมือง เมื่อป พ.ศ.๒๓๗๑ ช่ือเมืองพนัสนิคม เจา

เมืองช่ือพระอินทรอาษา 
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 พระอินทรอาษามีผลงานที่สําคัญคือชวยปราบกบฏจีนต้ัวเหี่ยที่เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อป พ.ศ.

๒๓๗๑ และในป พ.ศ.๒๓๗๒ ไดข้ึนไปเกลี้ยกลอมชาวลาวที่เมืองนครพนม มาอยูที่เมืองพนัสนิคมอีกกลุม

หน่ึง ในป พ.ศ.๒๓๙๔ เจาเมืองพนัสนิคมไดรับมอบใหนํากําลังไปจุกชองลอมวงอารักขาเจาฟามงกุฎซึ่ง

ประทับอยูที่วัดบวรนิเวศ เมื่อทรงรับการอัญเชิญข้ึนครองราชย เปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

เช้ือสายของพระอินทรอาษาไดปกครองเมืองพนัสนิคมสืบตอมาจนเมืองพนัสนิคมโอนไปสังกัด

กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ.๒๔๓๗ โดยรวมอยูในมณฑลปราจีนบุรี ตอมาในป พ.ศ.๒๔๔๑ ไดเปลี่ยน

ฐานะเปนอําเภอในจังหวัดชลบุรี  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เช้ือสายพระอินทร-

อาษาไดรับพระราชทานนามสกุลวา ทุมมานนท เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๗ 

ชลบุรียคุปรับปรุงประเทศ 

 จังหวัดชลบุรีเปนเมืองทาชายฝงทะเล อยูใกลกรุงเทพ ฯ  อากาศดี การเดินทางสะดวก    

เปนที่รูจักของชาวตางประเทศที่เขามาอยูเมืองไทย จึงเปนสถานที่ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาทองเที่ยว

พักผอนตากอากาศ  ในป พ.ศ.๒๓๘๑  หมอบรัดเล มิชชันนารี ชาวอเมริกันไดเขามาเผยแพรคริสตศาสนา

ในกรุงเทพ ฯ  ไดเดินทางมาเที่ยวทะเลแถบบางปลาสรอย อางศิลา แลวข้ึนบกเดินทางตอไปเขาเขียว ซึ่งอยู

ทางดานหลังบางพระเขาไป หมอบรัดเลไดบันทึกการเดินทางครั้งน้ันวาสนุกเพลิดเพลินมาก นอกจาก

ชาวตะวันตกแลว เจานายของไทยก็นิยมไปพักผอนตากอากาศชายทะเลและพักฟนจากการเจ็บปวยที่

จังหวัดชลบุรีดวยเชนกัน นอกจากน้ัน ชลบุรียังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด 

โดยเฉพาะอยางย่ิงปาไมกระยาเลย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จอมพลเจา พระ

ยาสุรศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตร ไดขอสัมปทานทําปาไมกระยาเลยที่ศรีราชา ต้ังบริษัทปาไมศรี

ราชา เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๐ เปนที่รูจักกันในสมัยตอมาวา บริษัทศรีมหาราชา 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมบางแสนบีช ถายเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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 การสรางทาเทียบเรือและขนถายสินคาที่อางศิลา อางศิลาหรือที่ชาวบานเรียกวา อางหิน 

ปจจุบันเปนตําบลอยูในเขตอําเภอเมือง ฯ อยูระหวางตําบลบางปลาสรอยกับเขาสามมุข ที่เรียกอางศิลา

เพราะมีสระศิลายาวรีอยูสองแหง แหงหน่ึงลึกเจ็ดศอก กวางสองศอก ยาวสิบวา อีกแหงหน่ึงลึกหกศอก 

กวางสามวาสองศอก ยาวเจ็ดวา ชาวบานและชาวเรือไดอาศัยใชนํ้าฝนในอางศิลาทั้งสองน้ัน และบออื่น ๆ 

อีกจึงเรียกวา บานอางศิลา 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคเคยเสด็จประพาสและประทับแรม

ที่อาวศิลาหลายครั้งแลว ทรงพิจารณาเห็นวา อางศิลามีศิลาใตนํ้ามาก เวลานํ้าลงจะมีศิลาและเลนลาด

ออกไปจากฝงเปนระยะทางยาวไมสะดวกในการจอดเรือเทียบทา จึงไดโปรดเกลา ฯ ใหเสนาบดีกรมทา

สรางสะพานหินใหยาวออกไปในทะเลจนพนเขตศิลาใตนํ้า เพื่อสะดวกแกเรือพาณิชยที่มาแวะจอดเทียบทา

ขนถายสินคาในบางฤดูกาล การสรางอาศรัยสถานและดานหลวงที่อางศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว แมวาจะเคยเสด็จมาประทับแรมที่อางศิลาหลายครั้ง แตมิไดทรงสรางวังที่ประทับแตอยางใด 

เพียงแตโปรดเกลาเจาอยูหัว ใหสรางพลับพลาเล็ก ๆ หลังเดียว เวลาประทับคางแรมจะประทับแรมในเรือ

พระที่น่ัง  

 ตอมา เจาพระยาศรีสุริยวงศ สมุหกลาโหมไดสรางอาคารกออิฐถือปูนไวเปนที่พักฟนคนปวย

หลังหน่ึง เจาพระยาทิพากรวงศ (เจาคุณกรมทา) สรางอีกหลังหน่ึง อาคารดังกลาวชาวตางประเทศไดไปพัก

อาศัยอยูเสมอเรียกกันในสมัยน้ันวา อาศรัยสถาน อาคารทั้งสองหลังไดรับการบูรณะซอมแซมในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ.๒๔๔๐ และไดรับพระราชทานนามวา ตึกมหาราชและ

ตึกราชินี ผูใดประสงคจะเขาพักรักษาตน เมื่อไดรับอนุญาตจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลวก็เขาพัก

อาศัยได โดยไมตองเสียคาเชา  ในป พ.ศ.๒๔๑๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จข้ึนไป

รับพระเศวตสุวภาพรรณ ที่สระบุรี และเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทกับพระพุทธฉายแลว ไดเสด็จกลับ

ทางนครนายก ปราจีนบุรีและมาที่อางศิลา  ครั้งน้ัน เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เสนาบดีกรมทา ได

ออกมาสรางพลับพลารับเสด็จที่อางศิลาเปนพลับพลาที่สรางคอนขางถาวร เพื่อจะไดใชในโอกาศตอไปดวย 

โดยสรางเปนคายหลวงใหญ มีทองพระโรงและพระที่น่ัง มีเรือนขางหนาขางในใหญโต พรอมทุกพนักงาน 

 ยกบานอางศิลาขึ้นเปนเมือง ในป พ.ศ.๒๔๑๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

กลับจากเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีมาถึงอางศิลา ทรงพอพระทัยปลัดจีนเมืองชลบุรี ที่เสนาบดีกรมทาจัด

มาเปนผูดูแลรักษา คายหลวงอางศิลาที่ดูแลรักษาไวไดดีมาก จึงมีรับสั่งกับเสนาบดีกรมทาวาจะยกบานอาง

ศิลาใหเปนเมืองหน่ึงข้ึนกับเมืองชลบุรี ดวยเห็นวา ที่บานอางศิลามีคนอยูมากและจะทรงแตงต้ังปลัดที่ดูแล

ความเรียบรอย ที่บานอางศิลาในขณะน้ันข้ึนเปนเจาเมือง เมืองอางศิลาเปลี่ยนฐานะมาเปนอําเภอในจงัหวัด

ชลบุรี ในป พ.ศ. ๒๔๔๑ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยูไมมากในปจจุบัน ทําใหทราบไดวา 

ชลบุรีมีรองรอยการต้ังชุมชนเกาแกในยุคหินขัดอยูดวย เชน บริเวณที่ลุมริมฝงแมนํ้าพานทองเคยมีมนุษยใน

ยุคหินใหมอาศัยอยู โดยชนกลุมน้ีนิยมใชขวานหินขัดเพื่อการเก็บหาลาไล รวมถึงการใชลูกปดและกําไล 
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ภาชนะเครื่องปนดินเผาซึ่งมีลายที่เกิดจากการใชเชือกทาบลงไปขณะดินยังไมแหง นอกจากน้ียังพบเศษ

อาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกดวย ในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี ประมาณ 1,400-700 ปกอน 

บริเวณตําบลหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคมในปจจุบัน มีรองรอยของเมืองใหญช่ือ “เมืองพระรถ” ต้ังอยูใน

ที่ราบลุมซึ่งแมนํ้าหลายสายไหลมารวมกันเปนแมนํ้าพานทอง โดยสามารถใชแมนํ้าสายน้ีเปนทางคมนาคม

ติดตอกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี จนไปถึงอรัญประเทศได  อีกทั้งยังมีเสนทางเดินเทาเช่ือมไปถึง

จังหวัดระยองและจันทบุรี ผานเมืองพญาเรซึ่งเปนเมืองโบราณสําคัญอีกแหงหน่ึงของชลบุรี เมืองพระรถจึง

กลายเปนศูนยกลางการคมนาคมของชลบุรีในยุคน้ัน 

 ถัดลงมาทางทิศใตตามลํานํ้าพานทองชวงออกทะเลที่ปากนํ้าบางปะกง ในอดีตยังมีเมอืงสาํคัญ

อีกแหงต้ังอยูช่ือ “เมืองศรีพโล” โดยเมื่อ 600 ปกอนในสมัยสุโขทัย เมืองน้ีมีฐานะเปนเมืองทาชายทะเลที่

มั่งค่ัง เปดรับเรือสําเภาจากจีน กัมพูชา และเวียดนาม ใหมาจอดพักกอนเดินทางตอไปยังปากนํ้าเจาพระยา 

(เปนที่นาเสียดายวากําแพงเมืองศรีพโลไดถูกทําลายไปหมดสิ้นจากการกอสรางถนนสุขุมวิท จึงไมเหลือ

รองรอยทางโบราณคดีไวใหศึกษาอีกตอไป)  ตอมาในสมัยอยุธยา เมืองศรีพโลก็คอยๆ หมดความสําคัญลง 

อาจเพราะปากแมนํ้าต้ืนเขินจากการพัดพาสะสมของตะกอนจํานวนมหาศาล ประชาชนจึงยายถ่ินฐานลงมา

สรางเมืองใหมที่ “บางปลาสรอย” ซึ่งก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปจจุบัน (วัดใหญอินทารามในตัวเมืองชลบุรี

ปจจุบัน ยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังการคาขายระหวางคนไทย จีน และฝรั่ง บงบอกถึงบรรยากาศ

การคาขายอันคึกคักในอดีต)ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 พระอินทอาษา 

ชาวเมืองเวียงจันทนพาชาวลาวจํานวนหน่ึงมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหไป

ต้ังถ่ินอาศัยอยูระหวางเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปจจุบัน) ตอมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงไดรวบรวมเมืองเล็กๆ ตางๆเขาดวยกันจน

กลายเปน “จังหวัดชลบุร”ี ดังเชนทุกวันน้ี 

ประวัติความเปนมาของอําเภอสตัหบี 
 

 เมื่อป พ.ศ.2480 ไดกอต้ังเปนกิ่งอําเภอ และไดกอต้ังข้ึนเปนอําเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2496  โดยมีนายอําเภอคนแรกช่ือ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปจจุบันที่วาการของอําเภอสัตหีบต้ังอยูที่  

ถนนเลียบชายทะเล ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบสัตหีบ เปนสถานที่สวยงาม ประกอบดวยภูเขาสูงหลายลูก 

สลับซับซอน อากาศรมรื่นมีทะเลและอาวที่สวยงามเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป อาทิเชน อาวดงตาล 

หาดทรายสวยของหาดนางรํา หาดทรายแกว หรือเปนอาวเตยงาม หรือในช่ือเดิมวา "อาวตากัน"  ซึ่งใน

ปจจุบันเปนสถานที่ต้ังกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอาวเตยงามแหงน้ีมีเรื่องเลาขาเกาแกวา "ตากัน" เปนผู

มาต้ังรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแหงน้ีมีโจรสลัดชุกชุมคอยปลนฆาเรือตาง ๆ  

ที่สัญจร แตตากันเองเปนผูมีวิชาอาคมและมีความ  สามารถไมเกรงกลัวตอเหลาโจรสลัดมาต้ังรกรากที่    
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สัตหีบแหงน้ี และตอมาเสด็จกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ไดเห็นความเหมาะสมของอําเภอสัตหีบ เพื่อ

ปรับปรุงเปนฐานทัพเรือและไดทรงรูจักกับตากัน อีกทั้งยังทรงไดรับเครื่องรางของขลังจากตากันหลายอยาง 

การปรับปรุงพื้นที่เพื่อทําประโยชนของทหารเรือ จึงทําใหตากันตองมาอยูบริเวณหลังตลาดสัตหีบ ถา

พิเคราะหคําวา "สัตหีบ" หลายทานใหความเห็นวา "สัตต" แปลวา เจ็ด  "หีบ" ก็หมายถึง หีบ  ก็นาจะ

แปลวา หีบเจ็ดใบ สอดคลองกับตามประวัติเจาแมแหลมเทียนวาได  นําพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อ

หลบหนียักษ ตามตํานานที่ไดกลาวขานไวดวย 

สภาพทั่วไปของอําเภอสตัหบี 
 

                ขนาดที่ต้ังและอาณาเขตระยะทางจากอําเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ระยะทาง 

ประมาณ 86 กิโลเมตร และจากอําเภอสัตหีบถึงศาลากลางจังหวัดระยอง  ประมาณ 48 กิโลเมตร 

อําเภอสัตหีบ แบงการปกครองออกเปน 5 ตําบล  41 หมูบาน 

                1) ตําบลสัตหีบ  ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  9 หมูบาน 

                2) ตําบลบางเสร ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน 11 หมูบาน 

                3) ตําบลนาจอมเทียน ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  9 หมูบาน 

               4) ตําบลพลูตาหลวง   ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  8 หมูบาน 

               5) ตําบลแสมสาร ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน  4 หมูบาน 

และจํานวนประชากรทั้งสิ้นในอําเภอสัตหบีมจีํานวน 117,345 คน (ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงได) 
 

ขอบเขตอําเภอสัตหีบ 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุร ี

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศใต จรดอาวไทย 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหวยใหญ และตําบลสํานักทอน จงัหวัดระยอง 

                อําเภอสัตหีบ ดานทิศตะวันตก จรดอาวไทย 
 

สภาพภูมิประเทศสัตหีบ 
 

                   พื้นที่สวนใหญของอําเภอสัตหบีเปนพื้นทีเ่ขาและเปนเนินติดทะเล และเปนพื้นทราย

ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นทีท่ั้งหมด  และพื้นดินเปนดินปนทราย ไมมีลํานํ้าทีส่ําคัญ มีแตลําหวย ไมมีภูเขา

ขนาดใหญในพื้นที่มีแตภูเขาขนาดกลาง และภูเขาขนาดเล็กโดยทั่วไปของพื้นที ่
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สภาพภูมิอากาศสัตหีบ 
 

                   อําเภอสัตหีบในชวงฤดูหนาว จะเริ่ ม ต้ังแต เ ดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 

อําเภอสัตหีบในชวงฤดูรอน จะเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  และอําเภอสัตหีบในชวงฤดูฝน       

จะเริ่มต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

ทรัพยากรธรรมชาติสัตหีบ 
  

                    อําเภอสัตหีบมีปาไม มีปาเขาชีโอนซึ่งเปนเขตหามลาสัตว และยังไมมีการสํารวจแหลงแร 

สวนโบราณวัตถุ  มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของอําเภอสัตหีบ ไดแก รูปปนของหลวงปูอี๋ ที่วัดสัตหีบ และรูปจําลองของ

สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิที่ประดิษฐานอยูที่สวนสาธารณะหนองตะเคียน 

 

คําขวัญอําเภอสัตหีบ  
 

    อนุรักษเตาทะเล          เสนหธรรมชาติ 

                      อภิวาทหลวงปูอ๋ี         เขาชีจรรยพระใหญ 

                      ไหวกรมหลวงชุมพร    ถ่ินขจรราชนาวี 
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สวนท่ี 10 แหลงท่ีมาของขอมูล 



 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 

ประเภทของขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล หมายเหตุ 

1.  ขอมูลบุคลากร -  งานบุคคล ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

2.  ขอมูลนักเรียน – นักศึกษา -  งานทะเบียน ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

3.  ขอมูลครุภัณฑ -  งานพัสดุ ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

4.  ขอมูลงบประมาณ -  งานแผนงบประมาณ ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

 -  งานการเงิน ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

 -  งานบัญชี ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

5. ขอมูลตลาดแรงงาน -  งานระบบทวิภาคี ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

 -  งานแนะแนว ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

6.  ขอมูลอาคารสถานที่ -  งานอาคารสถานที่ ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

 -  งานพัสดุ ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

7.  ขอมูลหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน -  งานหลักสูตรและการสอน ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

 -  งานวิชาการ ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 

8.  ขอมูลทางสังคม -  www.chonburi.go.th ณ วันที่  30  ตุลาคม 2556 
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คณะผูจัดทํา 
 

 ท่ีปรึกษา 

 1. นายวัชรินทร     ศิริพานิช      ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 

 2. นายกฤชพนธ     ทามวง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 3. นายพรชัย     คายใส  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 4. วาที่ ร.ต.ชาติชาย   ตลุนจันทร  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

 5. นายวิชัย     หาญพลาชัย  รองผูอํานวยการฝายพฒันาการศึกษา 

 

     คณะผูจัดทํา 

 1. นายพรชัย     คายใส  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 2. นางวัชรินทร    ผองศรี  หัวหนางานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

 3. นายคมสรรค    ภูทอง  หัวหนางานแผนงบประมาณ 

 4. นายไพโรจน    ครองตน  เจาหนาที่งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

 5. นางสจ ี    พรหมมาศ  เจาหนาที่งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

 6. นายณัฐพล    ชมอินทร  เจาหนาที่งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

 7. นางสาวพรนภา    สังขกรณ  เจาหนาที่งานศูนยบมเพาะฯ 

 8. นางสาวสมพร      วรรณสวัสด์ิ  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ 

 9. นายภุชงค    ทาวภุฌงค  เจาหนาที่งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

 10. นางสาวศิรินันท    บัวแกว  เจาหนาที่งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
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