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สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
ประวัติประวัติ  

แผนกวิชาเช่ือมโลหะ เริ่มเปิดท าการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 มาจนถึงปัจจุบัน   
จากความร่วมมื อ ของรัฐบาลไทยกับประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย โดยเปิดท าการสอนในระดับ ปวช.  สาขาวิชาโลหะการ และระดับ ปวส.                           
ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ , สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ ปัจจุบันเปิ ดสอนในระดับสาขางานโครงสร้าง  ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยี                         
งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ และสาขางานตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (NDT) 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ผลิตช่างอุตสาหกรรมในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค 
2.ให้นักศึกษาฝึกทักษะในงานเชื่อมตามมาตรฐานงานฝีมือ งานเชื่อมที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

 3. พัฒนาแผนการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  
1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

 - สาขางานโครงสร้าง 
 - สาขางานผลติภณัฑ ์

 2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
- สาขางานตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (NDT) 
- สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวช. ทุกสาขางานมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวช. ทุกสาขางาน   
1.วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
2.ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ 
4. เข้าใจหลักการอ่านแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอตุสาหกรรม 
5. เข้าใจในวิธีกากรประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
6. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภณัฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
7. ถอดตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนเครื่องยนต์ 
8. ปรับแปรรูปและขึ้นรปูงานด้วยเครื่องมือกล 
- สาขางานโครงสร้าง 
9. ออกแบบเขียนแบบประมาณราคางานโครงสร้าง 
10. ผลิตงานผลิตภัณฑโ์ลหะโครงสร้าง 
11. เช่ือมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า 
12. แล่นประสานแผ่นและท่อเหลก็และโลหะผสม 
13. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคารบ์อน 
14. เช่ือมอาร์กทังสแตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กคาร์บอน 
15. เช่ือมอาร์กโลหะแกส๊คลุม แผน่เหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน 
16. เช่ือมซ่อมบ ารุง 
17. วัสดุช่างเชื่อมและโลหะวิทยาเบื้องต้น 
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สาขสาขาวิชาช่างก่อสร้างาวิชาช่างก่อสร้าง  
ประวัติประวัติ  

 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เปิดท าการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 มาจนถึงปัจจุบันจาก

ความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธส์าธารณรัฐออสเตรีย โดยเปดิสอนในระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

เปิดเปิดสอน 2 ระดับ คือสอน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 - สาขางานก่อสร้าง 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 - สาขางานก่อสร้าง  

มาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวช.   

--  สาขาวิชาช่างก่สาขาวิชาช่างก่อสร้างอสร้าง  

1.  วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.  ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 

4.  ส ารวจเพือ่การก่อสร้าง 

5.  อ่านแบบ เขียนแบบในงานก่อสร้าง 

6.  ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรกลงานไม ้

7.  ใช้วัสดุก่อสร้างและมีความรู้เกีย่วกับเทคนิคการท างาน 

8.  ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 

9.  สร้างและประกอบช้ินส่วนผลติภัณฑ์งานไม้ 

10. ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย 

11. ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพกัอาศัย 

12. ปฏิบัติงานระบบท่อ และสุขภณัฑ์อาคารพักอาศัย 

13. ปฏิบัติงาน ก่ออิฐ ฉาบปูน ตกแต่งพื้นผิวอาคารพักอาศัย 

14. ปฏิบัติงาน ส่วนประกอบอาคารพักอาศัย 
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สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์  
ประวัติประวัติ  

แผนกวิชาเครื่องกลได้ เปิดท าการเรียนการสอนตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2514 ซึ่ งในขณะนั้นใช้ ช่ือว่าแผนกช่างยนต์และดีเซลมีนักเรียนรุ่นแรก             

จ านวน 12 คน และแผนกวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร  มีนักเรียนรุ่นแรก 6 คน ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับจนถึงปัจจุบัน          

มีนักเรียน-นักศึกษามากข้ึน ต่อมาเปลี่ยนช่ือสาขาและเพิ่มสาขาวิชาเรียน  

สาขาวิชสาขาวิชาช่างยนต์าช่างยนต์เปิดสอน 2 ระดับ  คือเปิดสอน 2 ระดับ  คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  มีสาขางานดังน้ี 

  - สาขางานยานยนต ์
 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 
 - สาขางานเครื่องกลเรือ 
 - สาขางานเครื่องกลเกษตร 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคเครือ่งกล มีสาขางานดังน้ี 

 - สาขางานเทคนิคยานยนต ์
 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ 
 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ระดับ ประดับ ปวช.วช.  ทุกสาขางานทุกสาขางาน  

1. วางแผนด าเนินงานจดัการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคณุภาพ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ 
3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
4. อ่านแบบเขียนแบบเทคนิคและเลอืกใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
5. ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานโลหะดว้ยเครื่องมือเบื้องต้น 
6. ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
7. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลติภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
8. ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครือ่งมือกล 
9. อ่านวงจร ต่อจงจร ทดสอบวงจรนวิเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
10. ถอดประกอบเครื่องยนต์แก็สโซลนีและเครื่องยนต์ดเีซลตามคูม่ือ 
11. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดเีซลตามคูม่ือ 
12. ถอดประกอบคลัตช์เกียร์และเพลาขับตามคู่มือ 
13. บ ารุงรักษาคลตัช์เกียร์และเพลาขบัตามคู่มือ 
14. ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคูม่ือ 
15. บ ารุงรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ 
16. บ ารุงรักษาแบตเตอรีร่ะบบสตาร์ท ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบไฟเตือนและสัญญาณตามคู่มือ  
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--  สาขางานยานยนตสาขางานยานยนต  

17.  ซอมเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตด์ีเซลตามคมูือ  

18.  ซอมรถจักรยานยนต์ตามคูม่อื 

19.  บริการระบบปรับอากาศรถยนต์ 

20.  บ ารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ 

21.  ขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร 

22.  ตรวจสอบช้ินส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด 

            -  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรมสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม  

            23.  บริการเครื่องต้นก าลังอุตสาหกรรมตามคมูือ 

24.  บริการเครื่องอัดอากาศ เครือ่งสูบ และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ 

25.  บริการเครื่องก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์ควบคมุความปลอดภยัตามคูมือ 

26.  บริการระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคมูือ 

27.  ปรับปรุงสภาพช้ินส่วนเครื่องมือกลตามคู่มือ 

28.  บ ารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 

 -  สาขางานเครื่องกลเรือ 

29.  ขยายแบบช้ินส่วนและวางแผนติดตั้งเครื่องยนต์เรือตามแบบท่ีก าหนด 

30. 30.   บริการติดตั้งเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดบริการติดตั้งเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด  

31. 31.   ซ่อมเครื่องยนต์เรือตามคูม่ือซ่อมเครื่องยนต์เรือตามคูม่ือ  

3322..    ซ่อมอุปกรณ์ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่งก าลงัเรือตามคูม่ือในระบบส่งก าลงัเรือตามคูม่ือ  

33. 33.   ซ่อมระบบไฟฟ้าเรือตามคูม่ือซ่อมระบบไฟฟ้าเรือตามคูม่ือ  

--    สาขางานเครื่องกลเกษตรสาขางานเครื่องกลเกษตร  

34.  ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ  

35.  ใช้และบ ารุงรักษาแทรกเตอรต์ามคู่มือ 

36.  บริการเครื่องจักรกลงานพืชตามคู่มือ 

37.  บริการเครื่องจักรกลงานสตัว์ตามคู่มือ 

38.  บริการเครื่องจักรกลเตรียมดนิตามคู่มือ 

39.  บริการเครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ในการส่งน้ าตามคู่มือ 

40.  บริการอุปกรณ์ขนถ่ายผลติภณัฑ์การเกษตรตามคูม่ือ 

41.  บริการระบบเครื่องท าความเย็นตามคูม่ือ 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

ประวัติประวัติ  
สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตได้ก่อตั้งข้ึนพร้อมกับวิทยาลยัเทคนิคสตัหีบเมื่อปี พ.ศ. 2514 เปิดท าการสอน นักเรียน 

ระดับ ปวช. รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2514 โดยใช้ช่ือว่า “แผนกช่างกลโรงงาน - ช่างจิ๊กและท าเครื่องมือ” ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดบั เปิดสอน
ระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2527 และระดับ ปทส. ในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันระดับ ปทส. ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากบุคลากรทีผ่ลติได้เพียงพอ
ต่อความต้องการ เหลือเปดิท าการสอนเพียง 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาช่างกลโรงานเปิดสอน 2 ระดับ คือสาขาวิชาช่างกลโรงานเปิดสอน 2 ระดับ คือ  
1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

- สาขางานเครื่องมือกล  (ช่างกลโรงงาน)  
- สาขางานผลติชิ้นส่วนยานยนต์ (ช่างกลโรงงาน) 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพสงู (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลติ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 
- สาขางานผลติชิ้นส่วนยานยนต ์
- สาขางานขึ้นรูปพลาสติก 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ระดับ ปวช.ระดับ ปวช.  ทุกสาขาทุกสาขา  
1. วางแผนด าเนินงานจดัการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคณุภาพ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ 
3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
4. อ่านแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน 
5. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
6. ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณไ์ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
7. เชื่อมโลหะและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
8. ตรวจสอบถอดและประกอบช้ินส่วนเครื่องมือกล 
9. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 
10. เขียนโปรแกรมเอ็นซีพ้ืนฐาน 
11. ตรวจสอบช้ินงานด้วยเครื่องมือวัด 
12. ปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน 
13. ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 

--    สาขางานเครื่องมือกลสาขางานเครื่องมือกล  
14.  ผลติชิ้นสวนเครื่องกลดวยเครื่องมือกล 
15.  ตรวจสอบช้ินสวนงานเครื่องมือกล 
16. บ ารุงรักษาเครื่องมือกล 

-  สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์   
17.  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครือ่งมือกล 
18. ตรวจสอบช้ินส่วนยานยนต ์
19. บ ารุงรักษาเครื่องมือกล 
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สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

ประวัติประวัติ  

 เดิมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เปิดท าการเรียนการสอนปี พ.ศ. 2514 

ในขณะนั้น “อาจารย์สกุล  เวชชกร” ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ โดยแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล มีอาจารย์ประจ าแผนก 1 ท่าน      

คือ “อาจารย์ประเสริฐ  ชินชุมากร” ต่อมีปี พ.ศ. 2515 ก็มีอาจารย์ประจ าแผนกเพิ่มขึ้นอีกท่านคือ “อาจารย์สมใจ  ชินชุมากร”       

และในปีพุทธศักราช 2517 ได้ท าการยุบแผนกช่ัวคราวและเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา  2524 จนถึงปัจจุบันเปิดสอนในระดับ 

ปวช. และ ปวส.  

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่งกล 

- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ระดับ ปวช.ระดับ ปวช.  

--    สาขางานช่างเขียนแบบเครื่องกลสาขางานช่างเขียนแบบเครื่องกล  

1. วางแผน ด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์   

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.  ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 

4.  อ่านแบบเขียนแบบวิศวกรรมและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม 

5.  ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

6.  เชื่อมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 

7.  ถอด ตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนเครื่องกล 

8.  ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานดว้ยเครื่องมือกล 

9.  วัดตรวจสอบช้ินงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด 

10. ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมตั ิ

11. อ่านแบบและเขียนแบบสัญลกัษณ์มาตรฐาน 

12. อ่านแบบและเขียนแบบสองมิติ สามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

13. อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 

14. อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล 

15. อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์

16. อ่านแบบและเขียนแบบนิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์ 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

ประวัติประวัติ  

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังได้ก่อตั้งข้ึนพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสตัหบีเมื่อปีพ.ศ.2512 เปิดท าการสอน นักเรียน ระดับ ปวช.  

รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2514  และ เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2526  

เปิดสอนเปิดสอน  2 ระดับ คือ2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า 

-สาขางานไฟฟ้าควบคุม 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

- สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม   

- สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ไฟฟ้ายานยนต์)     

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ระดับ  ปวช.ระดับ  ปวช.  

--    สาขางานไฟฟสาขางานไฟฟาก าลังาก าลัง  

1. วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคณุภาพการอนุรักษ์  

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.  ใช้คอมพิวเตอรส์ารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอตุสาหกรรม 

4.  ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องตน้ 

5.  เชื่อมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 

6.  ถอด ตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนเครื่องยนต ์

7.  ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 

8.  บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 

9.  ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

10.  ตรวจสอบคุณสมบตัิอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

11.  อ่านแบบเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา 

12.  ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร 

13.  ซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

14.  ซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 

15.  ควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

16.  ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

17.  ติดตั้งตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
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สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

ประวัติประวัติ  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 

พ.ศ. 2526 ในระดับ  ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2533 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2539 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคระบบสื่อสาร 

พ.ศ. 2540 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนกิส์และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

พ.ศ. 2551 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  

 1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

-  สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูตร  

  ระดับ  ปวช.ระดับ  ปวช.  

--    สาขางานอิเล็กทรอนิกสสาขางานอิเล็กทรอนิกส  

1.วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ 

4.อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร การประเมินราคาและ 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

5.คิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวธิีแก้ไข รวมทั้งคิดแยกแยะประเดน็ปัญหาในทางวิชาชีพ 

6.ประกอบติดตั้งและทดสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบเสียงงานระบบภาพงานระบบสื่อสาร  

และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

7.ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุระบบเสียงระบบภาพระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์   

และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส์สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส์  
ประวัติประวัติ  

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2547 โดยให้แผนกวิชาเครื่องมือวัดฯ                

เป็นผู้ด าเนินการ  และมอบหมายให้นายสมบัติ  อินยิน อาจารย์ประจ าแผนกวิชาเครื่องวัดฯ ท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์                             

ซึ่งในเริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)          

ในปีการศึกษา 2550 

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเมคคาทรอนิกส ์

- สาขางานเมคคาทรอนิกส ์

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต ์  

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักสูตร  

  ระดับ ปวช.ระดับ ปวช.  

  --    สาขางานเมคคาทรอนิกส์สาขางานเมคคาทรอนิกส์  

1.วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ 

4. เขียนแบบ อ่านแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอตุสาหกรรมปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น 

5. ค านวณพารามเิตอรไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 

6. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณไ์ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์

7. ควบคุมระบบไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์

8. บริการซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส ์

9. ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประวัติประวัติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเป็นหลักสูตรที่ เกิดจากความร่วมมือระหว่างส านักงา น

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ APTECH ซึ่งวิทยาลัยได้จัดส่งคณะครูจ านวน 4 ท่านเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาบุคลากร        

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอน  พ.ศ. 2547  คณะครูได้ท าการศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต (วท.ม) วิชาเอกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ (MS.IIT) จากมหาวิทยาลัยนเรศวรและอบรมหลักสูตรในปีพ.ศ. 2548  

ภายในสาขาวิชามีการแบ่งภาระงานสอนตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ระดับ  ปวช.ระดับ  ปวช.  

--    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการและกระบวนการ 

4.แสดงความรู้และหลักการ  กระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.ปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปรบัปรุง

โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน    

6.ปฏิบัติงานออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุงพัฒนาระบบเครอืข่าย 

7.ปฏิบัติงานออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบและโปรแกรมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 

8.ปฏิบัติงานออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบในอุปกรณส์มองกลฝังตัว 

9.ปฏิบัติงานออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาเกมและแอนนิเมชัน 
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สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการโรงแรม  
ประวัติประวัติ  

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ท่ีมีสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พัก เป็นจ านวน

มากแต่ขาดก าลังคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อ

เป็นการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ จึงได้ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น โดยรับนักศึกษา                        

ที่ จบการศึกษาระดับ ช้ันมั ธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี  และ                   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2 ปี 

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม 

    - สาขางานการโรงแรม 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม 

    - สาขางานการโรงแรม 

มาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ระดับ ปวช.ระดับ ปวช.  

--    สาขางานการโรงแรมสาขางานการโรงแรม  

11..วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

2.ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการอาชีพ 

3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 

4.ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้บริการในงานโรงแรม 

5.ประยุกต์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในงานโรงแรม 

6.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานครัวโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7.ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี และน ามาพัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

8.สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศในการบริการงานโรงแรม 
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สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยว  

ประวัติประวัติ  

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่มสีถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พักเป็นจ านวนมาก

แต่ขาดก าลังคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวขึ้น โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

2 ป ี

เปิดสอน 2 ระดับ คือเปิดสอน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

- สาขางานการท่องเที่ยว 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว 

- สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ระดับ ปวช.ระดับ ปวช.  

--    สาขางานการทสาขางานการทองเที่ยวองเที่ยว  

1.วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลีกการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

4. แสดงความรูเ้กี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของการเป็นผู้ใหบ้ริการ 

5. แสดงความรูเ้กี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว 

6. ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความแตกต่างของวัฒนธรรม 

7. ท ารายการน าเที่ยวไดส้อดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด 

8. เตรียมอุปกรณ์และให้การบริการนักท่องเที่ยวตามรายการน าเที่ยว 

9. ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวไดต้ามมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว 

10. สื่อสารด้วยการใช้ภาษาตา่งประเทศในงานบริการท่องเที่ยว 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
ประวัติ 

จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีความต้องการก าลังคนทางด้านคอมพิวเตอร์         

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจึงได้เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียน

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)       

ในสาขางานเทคโนโลยี-ส านักงาน จัดการเรียนการสอนที่อาคารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารหอพักเดิม) 

สาขาที่เปิดสอน 

 1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังน้ี 

    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีสาขางานดังน้ี 

    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ระดับ ปวช.  

 -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.วางแผนด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลีกการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ 

4.เข้าใจหลักการ กระบวนการ การท างานของคอมพิวเตอร์  

5. ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์  

6. เช่ือมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบตัิงาน 

7. เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก 

8. สร้างเว็บไซต์พื้นฐาน 

9. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 
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สาขาวิชาการบัญชี 
ประวัติ 

แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2554 โดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

แนวความคิดในการผลิตแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร และตอบสนองความต้องการ          

ของผู้เรียนด้านพาณิชยกรรม ในรุ่นแรกได้เปิดท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี และวางแผน             

ในการเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาการจัดการ ในปีการศึกษา 2557 

สาขาที่เปิดสอน 

 1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังน้ี 

      -  สาขางานการบัญชี 

 2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีสาขางานดังน้ี 

     -  สาขางานการบัญช ี

มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ระดับ ปวช.  

- สาขางานการบัญชี 

1.วางแผน ด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลีกการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 

4.มีทักษะปฏิบัติงานด้านเอกสารประกอบการลงบัญชี 

5.ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคา้ และธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป 

6.ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

7.ปฏิบัติและจัดท ารายงานเกี่ยวกบัภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษเีงินได้นิติบุคคลขั้นพื้นฐานตามประมวลรัษฎากร 

8.ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี 
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สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ประวัติ 

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์เดิมเป็นสาขางานหนึ่งในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับ          

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 เพิ่มเติม พุทธศักราช 2557 ได้แยกสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์          

และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ก าหนดให้ เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 โดยมอบหมายให้อยู่ในความดู แลของ        

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในช่วงแรกของการด าเนินงานเปิดสอนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สาขาที่เปิดสอน 

 1. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังน้ี 

      -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอรต์ามหลักการและกระบวนการ 

4.อ่านแบบเขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการประเมินราคาและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์

คอมพิวเตอร ์

5.ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

6.ตรวจสอบคณุสมบัติ ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

7.ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

8.ประกอบ ติดตั้ง บริการงาน ตรวจสอบซ่อม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

9.เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเว็บไซต์ ระบบมลัติมเีดียเบื้องต้น 

10.สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องตน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


