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ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบประวัติวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  

ที่ตั้งที่ตั้ง  
เลขที่ 193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเน้ือที่ 64 ไร ่3 งาน 20 ตารางวา 
การจัดตัง้การจัดตัง้  

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้จั ดตั้งขึ้นตามข้อตกลง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักรเครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญ  มาช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การติดตั้ง  การท างานของเครื่องจักรกลและการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา ส่วนรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหาที่ดินท าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงานและสิ่งก่อสร้าง 
อื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 2. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาเกิดทกัษะตรงกับมาตรฐานช่างเทคนิค 

3. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในพื้นทีภ่าคตะวันออก 
ความเป็นมาความเป็นมา 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ ณ บ้านอ าเภอ   ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาวันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ท.ส.) และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
THAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเนื่องจากเป็นโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไม่สะดวก ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีหอพัก 
นักเรียน-นักศึกษาโดยมีหอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ชั้นและอาคารหอพักไม้ ท าให้ครู-อาจารย์ และนักเรียนมีความผูกพันรักใคร่กันเป็นอันมาก  
ปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายขึ้น ประกอบกับจ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารหอพักจึงได้ถูกยกเลิกในปีการศึกษา 2533 วันที่ 11 ตุลาคม 2520  
กรมอาชีวศึกษาได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบอย่างเป็นทางการ โดย Mr. Kari Peterlik เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย 
ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเป็นผู้มอบ นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบในนามผู้แทนรัฐบาลไทย 

วันที่ 2 สิงหาคม 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองโรงเรียน เป็นวิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ  
สังกัดกองวิทยาลยัเทคนิค ใช้ชื่อภาษาองักฤษว่า SATTAHIP TECHNICAL COLLEGE CHONBURI วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้มกีารลงนามในบันทึกช่วยจ า 
ระหว่าง Mr. Hoch Lenitner เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาผู้แทนรัฐบาลไทย 
ในโครงการให้ความช่วยเหลอืวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 - 2537) โดยมี ฯพณฯ HE.Dr.Alois Mock รัฐมนตรวี่าการกระทรวงต่างประเทศ 
ของสาธารณรัฐออสเตรียเป็นสักขีพยานโครงการนี้ได้แบ่งการจัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี้ 

- ระยะที ่1 เดือน สิงหาคม 2534 จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์บางอยา่งมา เพื่อชว่ยซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมซ่ึงช ารุดและเพิ่มเติมอุปกรณ์  
และเครื่องจักรคิดเป็นเงิน 2,477,450.62 บาทและ 19 พฤศจิกายน 2533 มอบเงินจ านวน 991,872.52 บาท ใหว้ิทยาลัยฯ ด าเนินการซ้ือเครื่องจักร 
อุปกรณ์ภายในประเทศ 
 - ระยะที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2534 ได้จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นเงิน 1,748,934.74 บาท 
 - ระยะที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นเงิน 8,335,160.66 บาท และผู้เชีย่วชาญจ านวน 4 คน มาด าเนินการ 
ติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์และแนะน าการใช้      
              - ระยะที ่4 เดือน กันยายน 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ จะมีผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าทีอ่ีกประมาณ 5-6 คน  
และจัดพิธีมอบเครื่องจักร เครื่องมือชุดใหม่ตามโครงการให้ความชว่ยเหลือคร้ังที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรียที่มาปฏบิัติงาน
ในช่วงที่ 3 ของโครงการฯ ระหว่างวันที ่2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2539 มีดังนี้ 
 
           1. Mr.Hermann  Kotzmann   หัวหน้าผู้เชีย่วชาญ 

 2. Mr.Kurt  Reiter    ผู้เชี่ยวชาญช่างหลอ่โลหะ 
             3. Mr.Christian  Gruber   ผู้เชี่ยวชาญช่างเช่ือม 
            4. Mr.Gerhard  Mayer   ผู้เชี่ยวชาญช่างไฟฟา้-อิเล็กทรอนิกส ์
 

ปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยนายวิชยั ปอ้มประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลยั 
เทคนิคสัตหีบ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวลัพระราชทาน 

ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น โดย ฯพณฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นผู้มอบโล่รางวัล นายวิชัย ป้อมประเสริฐ ผู้อ านายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ  
 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ่โดยนายสมชาย ธ ารงสุข 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 (แก้ไข) 
--------------------------------------------- 

 

 ด้วยในปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก าหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร               
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

2. จ านวนนักศึกษาที่รับ      2,672  คน 
-   ระดับ ปวช. จ านวน     1,280  คน 
-   ระดับ ปวส. จ านวน     1,392  คน 

3. ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร 
3.1 จ าหน่ายใบสมัคร ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  29 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

(เว้นวันหยุดราชการ) 
           3.2 วันมอบตัวนักศึกษาโควตา และนักศึกษาโควตาพิเศษ 
             -   นักศึกษาโควตาและโควตาพิเศษ ระดับ ปวส. วันที่ 30 มกราคม 2562  
         ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
                     -   นักเรียนโควตาและโควตาพิเศษ  ระดับ ปวช. วันที่ 31 มกราคม 2562  
          ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
      3.3 วันรับสมัคร  สอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน 
           -  วันที่ 18 – 29  มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
        3.4 สอบข้อเขียน  
   -   ระดับ ปวช. และ ปวส. สอบ ณ วันที่ท าการสมัครโดยสอบวัดแววด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
          เวลา 1 ชั่วโมง 
        3.5 วันประกาศผลการสอบและรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2562 
                      -   ระดับ ปวช. รายงานตัวรับเอกสาร  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
                      -   ระดับ ปวส. รายงานตัวรับเอกสาร  เวลา 13.00 – 15.00 น. 
      3.6 วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
                      -   ระดับ ปวส. วันที่  4 เมษายน 2562   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
                      -   ระดับ ปวช. วันที่  5 เมษายน 2562   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.00 น. 
         3.7 วันช าระเงิน 
               ระดับ ปวช. และ ปวส. ช าระเงินภายในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 
 
 



5 
 

     
          4.  การสมัคร 
                     -   ระดับ ปวช. ดาวนโ์หลดคู่มือและระเบียบการรับสมัคร ได้ที่ www.tatc.ac.th และยื่น 
ใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. 
                     -   ระดับ ปวส. ซื้อคู่มือและระเบียบการรับสมัคร ราคาเล่มละ 100 บาท และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. 

5. วิชาที่สอบและก าหนดการสอบ 
                5.1 วิชาที่สอบ (สอบในวันที่สมัคร) 
                      ระดับ ปวช. สอบ 5 วิชา รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   
ภาษาไทย  ความถนัดทางช่าง 
                      ระดับ ปวส. (ส าหรับผู้จบ ปวช.) สอบ 4 วิชา วิชาละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะสาขา 
                      ระดับ ปวส. (ส าหรับผู้จบ ม. 6) สอบ 3 วิชา  วชิาละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ คือวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
                5.2  ก าหนดการสอบ 
                      วันสอบให้เป็นไปตามก าหนดในข้อ 3.3 และ 3.4 โดยท าการสอบในวันที่สมัครสอบ 
 ใช้เวลาสอบ  1 ชั่วโมง   
                5.3  การสอบสัมภาษณ์ 
                      สอบสัมภาษณ์ในวันสมัครโดยแยกสัมภาษณ์กับครูประจ าแผนกที่นักเรียนเลือกสมัคร 

6. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร  รายละเอียดและก าหนดการอยู่ในคู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ 
หน้าที่ 2 ก าหนดการตามประกาศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดตามข่าวสารและการประกาศเพ่ิมเติมได้ที่  
Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายวิชัย  หาญพลาชัย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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(ฉบับแก้ไข) 
ก าหนดการในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด วัน – เวลา หมายเหต ุ

1. ดาวน์โหลดคู่มือระเบียบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 www.tatc.ac.th 

2. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร วันท่ี 18 - 29 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

3. วันสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ณ วันสมัครสอบ สอบข้อเขียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4. วันประกาศผลสอบ และรับรายงานตัว วันท่ี 1  เมษายน  2562 ระดับ ปวช. เวลา 09.00 – 11.00 น. 

5. ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสวัสดิการ วันท่ี 2 - 3 เมษายน 2562  ธนาคารกรุงไทย จ ากัดมหาชน ทุกสาขาท่ัว
ประเทศ 

6. วันมอบตัว ระดับ ปวช. วันท่ี 5 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 –  11.00 น. 

*เตรียมเอกสารให้พร้อม 
 

7. ปฐมนิเทศและอบรมพิเศษก่อนเข้าเรียน แจ้งให้ทราบในเอกสารมอบตัว แบ่งเป็นรุ่น รายละเอียดจะแจ้งในวันมอบตัว 

 

    หมายเหต ุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวทิยาลัยฯ 

          ให้ติดตามได้จาก http://www.tatc.ac.th
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