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ประจาํป�การศึกษา 2565

ระเบยีบการรบัสมคัรนกัศึกษาใหม ่  

อัตลักษณ์อัตลักษณ์
ทักษะเยี�ยม เป�� ยมคณุธรรมทักษะเยี�ยม เป�� ยมคณุธรรม

วทิยาลัยเทคนิคสตัหีบให้ความสาํคัญ
ในเรื�องความประพฤติและระเบยีบวนิัย 

เพื�ออนาคตอันรุง่เรอืงของบุตรหลานท่าน 

หากคิดวา่เป�นการละเมดิสทิธสิว่นบุคคล
ได้โปรดพจิารณาสถานศึกษาอื�น

เอกลักษณ์เอกลักษณ์
วทิยาลัยเทคนคิสตัหีบ มุง่ผลิตกําลังคนวทิยาลัยเทคนคิสตัหีบ มุง่ผลิตกําลังคน
ที�มสีมรรถนะ และคณุภาพสูส่ากลที�มสีมรรถนะ และคณุภาพสูส่ากล

หมายเหตุหมายเหตุ  
ขอสงวนสทิธิ�ในกรณีที�สอบติดและลงทะเบยีนแล้วจะไมคื่นค่าลงทะเบยีน ค่ากิจกรรมขอสงวนสทิธิ�ในกรณีที�สอบติดและลงทะเบยีนแล้วจะไมคื่นค่าลงทะเบยีน ค่ากิจกรรม   

และค่าอุปกรณ์อื�นๆ ทั�งสิ�น เนื�องจากท่านได้ใชส้ทิธผิูที้�มคีวามประสงค์จะศึกษาต่อกับวทิยาลัยฯและค่าอุปกรณอื์�นๆ ทั�งสิ�น เนื�องจากท่านได้ใชส้ทิธผิูที้�มคีวามประสงค์จะศึกษาต่อกับวทิยาลัยฯ
หากไมแ่นใ่จ อยา่รบีลงทะเบยีนเป�นนกัศึกษาเด็ดขาดหากไมแ่นใ่จ อยา่รบีลงทะเบยีนเป�นนกัศึกษาเด็ดขาด

สาํหรบันักศึกษา รอบทั�วไป 1  

รบัสมคัรระหวา่งวนัที� 24 - 30 มกราคม 2565  



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การรบัสมคัร 

นักเรียนนักศึกษาใหม่ 

ระดบั ปวช. 



 
 

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ที่ตั้ง 

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

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักรเครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญ  มาช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการติดตั้ง                              
การท างานของเครื่องจักรกลและการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา ส่วนรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหาที่ดินท าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 2. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาเกิดทกัษะตรงกับมาตรฐานช่างเทคนิค 

3. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในพื้นทีภ่าคตะวันออก 
ความเป็นมา 

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 ทางโรงเรียนจึงจัดให้มี 
หอพักนักเรียน-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 เป็นวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
 สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า SATTAHIP TECHNICAL COLLEGE CHONBURI วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้มีการลงนามในบันทึกช่วยจ า 
ระหว่าง Mr. Hoch Lenitner เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาผู้แทนรัฐบาลไทย 
ในโครงการให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 - 2537) โดยมี ฯพณฯ HE.Dr.Alois Mock รัฐมนตรวี่าการกระทรวงต่างประเทศ 
ของสาธารณรัฐออสเตรียเป็นสักขีพยานโครงการนี้ได้แบ่งการจัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี ้

- 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 าเนินการซ้ือเครื่องจักรอุปกรณ์
ภายในประเทศ 
 - 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-อิเล็กทรอนกิส ์
 

ปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยนายวิชยั ปอ้มประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิค 
สัตหีบ เป็นตัวแทนเขา้รับโล่รางวัลพระราชทาน 

ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น โดย ฯพณฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นผู้มอบโล่รางวัล นายวิชัย ป้อมประเสริฐ ผู้อ านายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ  
 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ่โดยนายสมชาย ธ ารงสุข 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

 



 

 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------------- 
 ด้วยในปีการศึกษา 2565  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก าหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร          
       วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

2. จ านวนนักศึกษาที่รับ      2,471  คน 
-   ระดับ ปวช. จ านวน     1,245  คน 
-   ระดับ ปวส. จ านวน     1,226  คน 

3. ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร 
3.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  4  มีนาคม 2565  
ที ่Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th 
3.2 โควต้ารอบที่ 1  
 - สอบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 
 - ประกาศผลสอบ 21 ธันวาคม 2564 
 - รายงานตัวและดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์ วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2564 
 - ส่งเอกสารมอบตัวระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 
3.3 โควต้ารอบที่ 2 
 - สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2564 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 มกราคม  2565 

- สอบวันที่ 8 มกราคม  2565 
- ประกาศผลสอบ 13 มกราคม  2565 

 - รายงานตัวและดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์ วันที่ 15 - 17 มกราคม 2565 
 - ส่งเอกสารมอบตัวระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 

     3.4 รอบทั่วไป 1 
- รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2565 
- สอบ ณ วันที่สมัคร  
- ประกาศผลสอบ 4 กุมภาพันธ์  2565 

 - รายงานตัวและดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์ วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 - ช าระเงินค่าเทอมและส่งเอกสารมอบตัวระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 
 



 

     3.5 รอบทั่วไป 2 
- สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม 2565 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มีนาคม  2565 
- สอบวันที่ 12 - 13 มีนาคม  2565 
- ประกาศผลสอบ 16 มีนาคม  2565 

 - รายงานตัวและดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์ วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2565 
 - ส่งเอกสารมอบตัวระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2565 

4. วิชาที่สอบ  
                      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. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร  รายละเอียดและก าหนดการอยู่ในคู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
ตามประกาศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดตามข่าวสารและการประกาศเพ่ิมเติมได้ที่  
Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
          (นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

ก าหนดการในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป 1)  

ประจ าปีการศึกษา 2565 

ล าดับที ่ รายละเอียด วัน – เวลา หมายเหต ุ
1. รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 24 – 30 มกราคม 2565  

2. วันสอบ สอบ ณ วันท่ีนักเรียน นักศึกษาสมัครเรียน  

3. ประกาศผลสอบ  วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th 

4. รายงานตัวและดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์ วันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th 

5. ช าระเงินค่าเทอมและส่งเอกสารประกอบการมอบตัว ระหว่างวันท่ี 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ช าระเงินท่ีธนาคารออมสินทุกสาขา  

หรือผ่านแอพพลเิคชั่นธนาคาร และส่งเอกสาร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการมอบตัว 

6. ปฐมนิเทศและอบรมพิเศษก่อนเข้าเรียน ก าหนดการวิทยาลัยฯจะแจง้ให้ทราบให้ภายหลงั ติดตามได้ที ่http://www.tatc.ac.th 
 

    หมายเหต ุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวทิยาลัยฯ 
 



 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 

รอบทั่วไป 1 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
1. ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครรอบทั่วไป ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00   
   และเม่ือจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หลังจากจบ  
   การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนวันเปิดภาคเรียนของวิทยาลัย 
   เทคนิคสัตหีบ 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร 
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้า 
    หรือเสพสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน 
6. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กริยา  วาจาสุภาพเรียบร้อย 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ 
1.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ      

 2.  ส าเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 ( 5 ภาคเรียน ) 1 ฉบับ  

 3.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตา  ขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.) จ านวน 3 รูป 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาขาที่เปิดสอน 

จ  านวนที่รบัสมคัร 

ระดบั ปวช. 



 

สาขาที่เปิดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 14 สาขาวิชา 

 
1.  สาขาวิชาช่างยนต ์ 
         สาขางานยานยนต ์
2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน              
   2.1  สาขางานเคร่ืองมือกล     
   2.2  สาขางานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์                 
3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ       

 3.1  สาขางานโครงสร้าง   
 3.2  สาขางานผลิตภัณฑ์ 

4.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง                            
          สาขางานไฟฟ้าก าลัง                                       
5.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์          
          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์              
6.  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
          สาขางานก่อสร้าง 
7.  สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล         
          สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 

 8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์                   
          สาขางานเมคคาทรอนิกส์               
 9. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
          สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
10. สาขาวิชาการบัญชี 
          สาขางานการบัญชี  
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12. สาขาวิชาการโรงแรม 
          สาขางานการโรงแรม 
13.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
          สาขางานการท่องเที่ยว 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

 



 
 

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ระดับ ปวช.) ปีการศึกษา  2565 

 

 
 
 
 

รหัสสาขา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

จ านวนที่รับ 
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ปกต ิ
ทวิภาคี 
SMD ระดับ สาขา ระบบ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
 สาขาวิชาช่างยนต์  

2 0 2 0 สาขางานยานยนต ์ 111   

 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
2 0 5 0 สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) 81  - นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 
2 0 6 0 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ช่างกลโรงงาน) 33              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือเทียบเท่า 

 สาขาวิชาเชื่อมโลหะ - ผู้สมัครรอบท่ัวไป 1 ณ วันที่สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  

2 0 7 0 สาขางานโครงสร้าง 37             ไม่ต่ ากว่า 2.00 และเมื่อจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ย 

2 0 1 0 สาขางานผลิตภณัฑ ์ 20  สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หลังจากจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง - ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชัน้มัธยมปีที่ 3 หรือ 

2 0 9 0 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 112  เทียบเท่าก่อนวันเปดิภาคเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส ์ - SMD คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Sattahip Model 

2 1 0 0 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 94   

 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

2 1 2 0 สาขางานก่อสร้าง 66   

 สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล  

2 0 8 0 สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 29   

รอบท่ัวไป 1 



  

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ระดับ ปวช.) ปีการศึกษา  2565 

 
 

รหัสสาขา 
 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) 

 

จ านวนที่รับ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

ปกต ิ
ทวิภาคี 
(SMD) 

ระดับ สาขา ระบบ 
 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์  

 

- นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทยีบเท่า 

ผู้สมัครรอบท่ัวไป 1 ณ วันที่ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 

2.00 และเมื่อจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ย 

สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หลังจากจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ผู้สมคัรต้องจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมปีที่ 3 หรือ 

เทียบเท่าก่อนวันเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

- SMD คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Sattahip Model 

 

2 1 1 0 สาขางานเมคคาทรอนิกส ์ 46  
 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

2 1 3 0 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 14  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 สาขาวิชาการบัญช ี
2 3 3 0 สาขางานการบญัช ี 44  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 2 9 0 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 สาขาวิชาการโรงแรม 

2 1 3 1 สาขางานการโรงแรม 65  
 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

2 1 4 0 สาขางานการท่องเที่ยว 38  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2 1 6 0 สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 29  

 858 

 

รอบท่ัวไป 1 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตั ิ

และมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดบั ปวช. 



 
 

  

ประวัติ 

 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลได้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่าแผนกช่างยนต์และดีเซล                        

มีนักเรียนรุ่นแรก จ านวน 12 คน และแผนกวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร  มีนักเรียนรุ่นแรก 6 คน ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้น                   

ตามล าดับจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน-นักศึกษามากขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อสาขาและเพ่ิมสาขาวิชาเรียน  

สาขาวิชาช่างยนต์ 

เปิดสอน 2 ระดับ  คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  มีสาขางานดังนี้ 

 - สาขางานยานยนต์ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคเครื่องกล มีสาขางานดังนี้ 

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า 
 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

           สาขางานยานยนต ์

1.ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านยานยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง  

2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและ 

การปฏิบัติงานด้านยานยนต์  

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  

4.ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ  

5.ซ่อมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ตามคู่มือ  

6.ตรวจสอบข้อขัดข้อง  บ ารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ  

7.บริการระบบปรับอากาศรถยนต์  

8.ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ  

 

 

 

 

สาขาวิชาช่างยนต ์

 



 
 

 
 

ประวัติ 

 สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อปี พ.ศ. 2514 เปิดท าการสอนนักเรียน 
ระดับ ปวช. รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2514 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกช่างกลโรงงาน - ช่างจิ๊กและท าเครื่องมือ” ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ                  
เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2527 และระดับ ปทส. ในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันระดับ ปทส. ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจาก
บุคลากรที่ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ เหลือเปิดท าการสอนเพียง 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงานเปิดสอน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 - สาขางานเครื่องมือกล  (ช่างกลโรงงาน)   - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ช่างกลโรงงาน) 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
 - สาขางานเครื่องมือกล 
 - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
 - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 
 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 
 สาขางานเครื่องมือกล 
  1.ตัดสินใจ  วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านเครื่องมือกลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
  2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือกล  

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  
4.ผลิตชิ  ้นส่วนเครื่องมือกล  ด้วยเครื่องมือกล  
5.ตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล  
6.บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  

สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
1.ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใน

บางเรื่อง  
2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  
4.ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ดว้ยเครื่องมือกล  
5.ตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์  
6.บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  

 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

 - สาขางานโพลีแมคคานิค 

 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนช่างอากาศยาน 



 
 

 
ประวัติ 

แผนกวิชาเชื่อมโลหะ เริ่มเปิดท าการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 มาจนถึงปัจจุบัน       

จากความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย โดยเปิดท าการสอนในระดับ ปวช.สาขาวิชาโลหะการ

และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ,สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับสาขางานโครงสร้าง

ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะและสาขางานตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (NDT) 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือผลิตช่างอุตสาหกรรมในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค 

 2. ให้นักศึกษาฝึกทักษะในงานเชื่อมตามมาตรฐานงานฝีมือ งานเชื่อมที่ตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

 3. พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในพ้ืนที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

     - สาขางานโครงสร้าง 

     - สาขางานผลิตภัณฑ์ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

              - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

     - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

สาขางานโครงสร้าง  

1.ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านโครงสร้างที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

 2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ 

ปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง  

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  

4.ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสร้าง  

5.ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง  

6.เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน  

7.แล่นประสานแผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม  

8.เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน  

9.เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน  

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 



 
 

10.เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน  

11.เชื่อมซ่อมบ ารุง  

12.วัสดุช่างเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องต้น 

สาขางานผลิตภัณฑ์  

1.ตัดสินใจ  วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและ 

การปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์  

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  

4.ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะ   

5.ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะและอะลูมิเนียม  

6.ประมาณราคางานผลิตภัณฑ์โลหะ  

7.เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน  

8.เดินท่อภายในอาคารและงานท่อส่งความเย็น  

9.ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก  

10.วัสดุช่างเชื่อม  และโลหะวิทยาเบื้องต้น  

11.ปั๊มขึ้นรูปโลหะ  

 

 
 

ประวัติ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อปีพ.ศ.2512 เปิดท าการสอน นักเรียน 
ระดับ ปวช. รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2514  และ เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2526  
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
   

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 
 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  1.วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั 



 
 

  2.ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างไฟฟ้าก าลังตามหลักการและกระกระบวนการ 
3.เลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึ 

ความประหยัดและความปลอดภัย 
4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5.อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
6.ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
7.เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
8.ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 
9.บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
10.ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
11.อ่านแบบ เขียนแบบประมาณราคาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร 
12.ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร 
13.พัน ประกอบทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า 
14.ซ่อม บ ารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 
15.ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
16.ติดต้ัง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 
17.ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
18.ติดตั้งตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

 

 
ประวัติ 

 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 

 พ.ศ. 2526 ในระดับ  ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 พ.ศ. 2533 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

 พ.ศ. 2539 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคระบบสื่อสาร 

 พ.ศ. 2540 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิค

 วิศวกรรมอากาศยานสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

 พ.ศ. 2551 เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 -  สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์



 
 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ  ปวช. 

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็คทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ 

3.เลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึง 

ความประหยัดและความปลอดภัย 

4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 

5.อ่านแบบเขียนแบบในงานอิเล็คทรอนิกส์งานระบบเสียงงานระบบภาพงานระบบสื่อสารประเมินราคา 

และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

6.ประกอบติดตั้งและทดสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบเสียง งานระบบ 

ภาพ ระบบสื่อสาร และงานอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7.วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิ ธีแก้ไขและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุระบบเสียงระบบภาพ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 
 

ประวัติ 

 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เปิดท าการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อปี พ.ศ. 2514  

มาจนถึงปัจจุบัน จากความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเปิดสอนในระดับ  

ปวช. และ ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 

เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

     - สาขางานก่อสร้าง 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

     - สาขางานก่อสร้าง  
 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

 สาขางานก่อสร้าง 

  1.ตัดสินใจ  วางแผนและแก้ไขปญัหาในงานอาชีพช่างกอ่สร้าง  ที่ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรื่อง 

  2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบติังานกอ่สร้าง  

สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง 



 
 

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตดัสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้รว่มงาน  

4.สร้างและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้ 

5.ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย  

6.ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย  

7.ปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย  

8.ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย  

9.ปฏิบัติวางผังอาคาร  ควบคุมงาน  อ่านแบบ  เทคนิคการก่อสร้าง  และการวางแผนงานก่อสร้าง 

 10.ปฏิบัติวางผังอาคาร  ควบคุมงาน  อา่นแบบ   เทคนิคการก่อสร้าง  และการวางแผนงานก่อสร้าง 

 
ประวัติ 

 เดิมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เปิดท าการเรียนการสอนปี 
พ.ศ. 2514 ในขณะนั้น “อาจารย์สกุล  เวชชกร” ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ โดยแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล มีอาจารย์
ประจ าแผนก 1 ท่าน คือ “อาจารย์ประเสริฐ  ชินชุมากร” ต่อมีปี พ.ศ. 2515 ก็มีอาจารย์ประจ าแผนกเพ่ิมขึ้นอีกท่านคือ 
“อาจารย์สมใจ  ชินชุมากร” และในปีพุทธศักราช 2517 ได้ท าการยุบแผนกชั่วคราวและเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2524 จนถึงปัจจุบันเปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส.  
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
- สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
 1.ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใน

บางเรื่อง  
2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ 

ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบเครื่องกล  
3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  
4.อ่่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์  
5.อ่านแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม ท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์  
6.อ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

สาขาวิชาเขียนแบบเครือ่งกล 



 
 

 
ประวัติ 

 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2547 โดยให้

แผนกวิชาเครื่องมือวัดฯ เป็นผู้ด าเนินการ  และมอบหมายให้นายสมบัติ อินยิน อาจารย์ประจ าแผนกวิชาเครื่องวัดฯ ท า

หน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ซึ่งในเริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิด

สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2550 

เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์

และหุ่นยนต์  

มาตรฐานวิชาชีพทีไ่ด้รับเม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

  1.วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ 

3.เลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดย 

ค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 

5.เขียนแบบ อ่านแบบเทคนิค และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมปรับแปรรูปชิ้นงานด้วยเครื่องมือกล 

เบื้องต้นเบื้องต้น 

6.ค านวณพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

7.ทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

8.ควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

9.บริการซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส์ 

10.ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์ 

 

 

 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์



 
 

 
ประวัติ  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เปิดท าการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
เปิดสอนระดับ ปวส.  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 
 สาชางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  1.วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ 

3.เลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดย 

ค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 

5.อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การประเมินราคาและ 

การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

6.ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

7.ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

8.ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

9.ประกอบติดตั้ง บริการงานตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

10.เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเว็บไซต์ ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ์



 
 

 
 

ประวัติ 
แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 โดย นายวัชรินทร์ ศิริพานิช 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีแนวความคิดในการผลิตแรงงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ
อย่างครบวงจร และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้านพาณิชยกรรม ในรุ่นแรกได้เปิดท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาการบัญชี และวางแผนในการเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาการจัดการ                   
ในปีการศึกษา 2557 

 

สาขาที่เปิดสอน 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังนี้ 
      -  สาขางานการบัญชี 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้ 
     -  สาขางานการบัญชี 
 

มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 
 สาขางานการบัญชี 

  1.วางแผน  ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ  โดยค านึงถงึการบริหารงาน คุณภาพ  

การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และกฎหมาย ที่เกี่ยวขอ้ง  

2.ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพดา้นการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ  

3.เลือก  ใช้และบ ารงุรักษาเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณใ์นงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดย 

ค านึงถงึความประหยัดและความปลอดภัย  

4.ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ  

5.รวบรวมเอกสารและบันทกึบัญชีของธุรกจิบริการ  ธุรกจิซื้อขายสินค้า  และธุรกจิ อุตสาหกรรม

ส าหรบักจิการเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นสวนและบริษัทจ ากัด  ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  

6.บันทึกบญัชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานบัญชี  

7.จัดท าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา และภาษเีงินได้นิติบุคคล 

     
ประวัติ 

จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีความต้องการก าลังคนทางด้านคอมพิวเตอร์             
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจึงได้เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)              
เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และรับนักศึกษา                

สาขาวิชาการบญัชี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ 



 
 

ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         
เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขางานเทคโนโลยี-ส านักงาน จัดการเรียนการสอนที่อาคารคอมพิวเตอร์              
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารหอพักเดิม) 
สาขาที่เปิดสอน 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังนี้ 
    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้ 
    -  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 
           สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  1.วางแผน  ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ  โดยค านึงถงึการบริหารงาน คุณภาพ การอนุรกัษ์พลังงาน  
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวขอ้ง  
  2.ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพคอมพวิเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ  
  3.เลือก  ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถงึความ
ประหยดัและความปลอดภยั  
  4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนบัสนุนงานอาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกจิ  
  5.ตัดสินใจ  วางแผนและแก้ไขปญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใต้การ ควบคมุในบางเรื่อง  
  6.ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะทางวชิาชีพ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปญัหาและการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
  7.ให้ค าแนะนาพื้นฐานที่ต้องใชการตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผูร้วมงาน  
  8.ใชโปรแกรมส าเร็จรปูในงานธรุกจิ 
  9.ใช้และดูแลระบบคอมพวเตอร์  
  10.ติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น  
  11.ออกแบบและเขียนโปรแกรมพืน้ฐาน  
  12.สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
  13.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และกฎหมายทเกี่ยวขอ้ง 

 
ประวัติ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ที่มีสถานประกอบการประเภทโรงแรม 

ที่พักเป็นจ านวนมากแต่ขาดก าลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวตรงกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นกาตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ  

จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ม.3) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี 

เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 

สาขาวิชาการโรงแรม 



 
 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

   สาขางานการโรงแรม 

  1.ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการโรงแรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

  2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแกป้ัญหาและการ

ปฏิบัติงานการโรงแรม 

  3.เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ ในงานอาชีพ  

4.เข้าใจหลักการและกระบวนการท างานในงานสวนหน้าโรงแรม งานแมบ่้าน งานครัว งานบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม  

5.มีทักษะและเจตคติที่ดีในการให้บริการงานสวนหน้าการท าห้องพักและบริเวณ ทัวไป งานผ้าและ 

ดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานครัวโรงแรมเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม  

6.มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

7.พัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี 

 
ประวัติ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่มีสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พัก
เป็นจ านวนมากแต่ขาดก าลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวขึ้น โดย
รับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
3 ปี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี 
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขางานการท่องเที่ยว 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
- สาขางานมัคคุเทศก์ท่ัวไป 

มาตรฐานวิชาชีพท่ีได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
 1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการโรงแรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ 
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว  

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้รวมงาน  
4.จัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยวไดส้อดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการของตลาดและ 

กลุม่นักทองเที่ยว  
5.เตรียมอุปกรณ์และให้บริการน าเที่ยวนักทองเที่ยวตามรายการน าเที่ยว  

สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 



 
 

6.ปฏิบัติงานส านักงานบริษัทน าเที่ยวได้ตามขัน้ตอนและวิธีการ  
7.ปฏิบัติงานด้านการทองเที่ยวได้ตามมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว  
8.สื่อสารด้วยภาษาตา่งประเทศในงานบริการการท่องเที่ยว  
9.พัฒนางานบริการการท่องเที่ยวให้ทันต่อความกา้วหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 

 
ประวัติ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ APTECH ซึ่งวิทยาลัยได้จัดส่งคณะครูจ านวน 4 ท่านเข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน  พ.ศ. 2547  คณะครูได้ท าการศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท  
สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) วิชาเอกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ (MS.IIT) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และอบรมหลักสูตรในปีพ.ศ. 2548  ภายในสาขาวิชามีการแบ่งภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ  
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ  ปวช. 
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการโรงแรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2.ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ แก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.ให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน  
4.ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการและกระบวนการ  
5.สร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นตามข้อก าหนดของนักวิเคราะห์ระบบ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 


