Thai-Austrian Tachnical College
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สำหรับนักศึกษา รอบทั่วไป 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้ความสำคัญในเรื่องความประพฤติและระเบียบวินัย
เพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองของบุตรหลานท่าน หากคิดว่าเป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ได้โปรดพิจารณาสถานศึกษาอื่น
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่สอบติดและลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนค่าลงทะเบียน
ค่ากิจกรรม และค่าอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากท่านได้ใช้สิทธิผู้ที่มีความประสงค์
จะศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ หากไม่แน่ใจ อย่ารีบลงทะเบียนเป็ นนักศึกษาเด็ดขาด

การรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษาใหม่
ระดับ ปวส.

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ที่ตั้ง
เลขที่ 193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
การจัดตัง้
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักรเครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการติดตั้ง
การทางานของเครื่องจักรกลและการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา ส่วนรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหาที่ดินทาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงานและสิ่งก่ อสร้างอื่น
ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
2. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาเกิดทักษะตรงกับมาตรฐานช่างเทคนิค
3. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในพื้นทีภ่ าคตะวันออก
ความเป็นมา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ ณ บ้านอาเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาวันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ท.ส.) และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
ว่า THAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเนื่องจากเป็นโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไม่สะดวก ทางโรงเรียนจึงจัดให้มี
หอพักนักเรียน-นักศึกษาโดยมีหอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ชั้นและอาคารหอพักไม้ ทาให้ครู-อาจารย์ และนักเรียนมีความผูกพันรักใคร่กันเป็นอันมาก
ปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายขึ้น ประกอบกับจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารหอพักจึงได้ถูกยกเลิกในปีการศึกษา 2533 วันที่ 11 ตุลาคม 2520
กรมอาชีวศึกษาได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบอย่างเป็นทางการ โดย Mr. Kari Peterlik เอกอัครราชทูตออสเตรียประจาประเทศไทย
ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเป็นผู้มอบ นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบในนามผู้แทนรัฐบาลไทย
วันที่ 2 สิงหาคม 2524 กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ป ระกาศยกระดับ โรงเรีย นเทคนิคสัตหี บ สังกัดกองโรงเรีย น เป็ นวิทยาลัย เทคนิคสัตหี บ
สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า SATTAHIP TECHNICAL COLLEGE CHONBURI วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้มีการลงนามในบันทึกช่วยจา
ระหว่าง Mr. Hoch Lenitner เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาผู้แทนรัฐบาลไทย
ในโครงการให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 - 2537) โดยมี ฯพณฯ HE.Dr.Alois Mock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ของสาธารณรัฐออสเตรียเป็นสักขีพยานโครงการนี้ได้แบ่งการจัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี้
- ระยะที่ 1 เดือน สิงหาคม 2534 จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์บางอย่างมา เพื่อช่วยซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมซึ่งชารุดและเพิ่มเติมอุปกรณ์
และเครื่องจักรคิดเป็นเงิน 2,477,450.62 บาทและ 19 พฤศจิกายน 2533 มอบเงินจานวน 991,872.52 บาท ให้วิทยาลัยฯ ดาเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์
ภายในประเทศ
- ระยะที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2534 ได้จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นเงิน 1,748,934.74 บาท
- ระยะที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นเงิน 8,335,160.66 บาท และผู้เชีย่ วชาญจานวน 4 คน มาดาเนินการ
ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และแนะนาการใช้
- ระยะที่ 4 เดือน กันยายน 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ จะมีผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าทีอ่ ีกประมาณ 5-6 คน
และจัดพิธีมอบเครื่องจักร เครื่องมือชุดใหม่ตามโครงการให้ความช่วยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรียที่มาปฏิบัติงาน
ในช่วงที่ 3 ของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2539 มีดังนี้
1. Mr.Hermann Kotzmann
2. Mr.Kurt Reiter
3. Mr.Christian Gruber
4. Mr.Gerhard Mayer

หัวหน้าผู้เชีย่ วชาญ
ผู้เชี่ยวชาญช่างหล่อโลหะ
ผู้เชี่ยวชาญช่างเชื่อม
ผู้เชี่ยวชาญช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยนายวิชยั ป้อมประเสริฐ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น โดย ฯพณฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้มอบโล่รางวัล นายวิชัย ป้อมประเสริฐ ผู้อานายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยนายสมชาย ธารงสุข
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2565
--------------------------------------------ด้ วยในปี การศึ กษา 2565 วิ ทยาลั ยเทคนิ คสั ตหี บก าหนดรั บสมั ครบุ คคลเข้ าศึ กษาต่ อในระดั บประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
2. จานวนนักศึกษาที่รับ 2,471 คน
- ระดับ ปวช. จานวน 1,245 คน
- ระดับ ปวส. จานวน 1,226 คน
3. กาหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร
3.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565
ที่ 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
- ชาระเงินค่าเทอมและส่งเอกสารมอบตัวระหว่างวันที่ 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. (สาหรับผู้จบ ปวช.) สอบ 4 วิชา วิชาละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะสาขา
ระดับ ปวส. (สาหรับผู้จบ ม. 6) สอบ 3 วิชา วิชาละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ คือวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
5. เอกสารที่ต้องนามาในวันสมัคร รายละเอียดและกาหนดการอยู่ในคู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ตามประกาศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารและการประกาศเพิ่มเติมได้ที่
Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กาหนดการในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป 1)
ประจาปีการศึกษา 2565
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
รับสมัคร
วันสอบ
ประกาศผลสอบ
รายงานตัวและดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวในระบบออนไลน์

วัน – เวลา
ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2565
สอบ ณ วันที่นักเรียน นักศึกษาสมัครเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ

Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
ชาระเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
หรือผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร และส่งเอกสาร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการมอบตัว

5.

ชาระเงินค่าเทอมและส่งเอกสารประกอบการมอบตัว

ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

6.

ปฐมนิเทศและอบรมพิเศษก่อนเข้าเรียน

กาหนดการวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบให้ภายหลัง ติดตามได้ที่ http://www.tatc.ac.th

หมายเหตุ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวิทยาลัยฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
รอบทั่วไป 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาหรับผู้ที่จบ ปวช.
1. สาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครรอบทั่วไป 1 ณ วันที่สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 และเมื่อจบการศึกษา
จากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 หลังจากจบการศึกษาในระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 3 (ปวช.3) ยกเว้น สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน และสาขาวิชา
ช่างอากาศยาน กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามตาราง
สาขาวิชาที่รับสมัคร ที่ website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ก่อนวันเปิดภาคเรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ได้โดยตลอดหลักสูตร
5.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพสิ่งเสพติดทุก
ประเภทมาก่อน
6.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนดตามหลักสูตร
1. สาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครรอบทั่วไป 1 ณ วันที่สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 และเมื่อจบการศึกษา
จากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 หลังจากจบการศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ยกเว้น สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน และสาขาวิชาช่างอากาศยาน
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามตารางสาขาวิชาที่รับสมัครที่ website วิทยาลัยฯ
www.tatc.ac.th
3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าก่อนวันเปิดภาคเรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ได้โดยตลอดหลักสูตร
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าหรือ
เสพสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
6. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ
1. สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร 1 ฉบับ
2. สาเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 ( 5 ภาคเรียน ) 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.) จานวน 3 รูป

คุณสมบัติของผู้สมัคร เฉพาะสาขาวิชาช่างอากาศยาน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องมีพื้นความรู้ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
หรือสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.75 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ ตามที่
วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ
ตามสาขาวิชาที่สมัคร
4. มีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่งโดย
มีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
5. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ไม่เคยถูกตัดสินจาคุกยกเว้นกรณีความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด จากการประพฤติผิดโดยมิชอบ
9. ไม่เป็นโรคตาบอดสี
10. ไม่เป็นผู้เสพ ไม่เป็นผู้ขาย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและมีความตั้งใจศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ
หมายเหตุ หากวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ทางวิทยาลัยฯขอตัดสิ ทธิ์การเข้าเรียนสาขา
ช่างอากาศยาน โดยนักศึกษาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายและไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ
1. สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร 1 ฉบับ
2. สาเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 ( 5 ภาคเรียน ) 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.) จานวน 3 รูป

สาขาที่เปิ ดสอน
จานวนที่รบั สมัคร
ระดับ ปวส.

สาขาที่เปิดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
1.3 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
1.4 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2.1 สาขางานเครื่องมือกล
2.2 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
2.3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
2.4 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
2.5 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก Boach (ทวิภาคี)
2.6 สาขางานผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
2.7 สาขางานผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
3.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6)
3.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (Kawasaki) (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
4.1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
4.2 สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
4.3 สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)
5. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
5.1 สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน
5.2 สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6)
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
6.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
6.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
8. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
8.1 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
8.2 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ม.6)
9. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
9.1 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
9.2 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)
9.3 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) (ทวิภาคี)
9.4 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) (ทวิภาคี)
10. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
10.1 สาขางานช่างอากาศยาน
10.2 สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6)

11. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
11.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
11.2 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW) (ทวิภาคี)
11.3 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG ) (ทวิภาคี)
11.4 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BOSCH) (ทวิภาคี)
11.5 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (FORD) (ทวิภาคี)
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
12.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)
13. สาขาวิชาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
13.1 สาขางานซ่อมบารุงทางวิ่งรถไฟ
13.2 สาขางานซ่อมบารุงทางวิ่งรถไฟ (ม.6)
14. สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
14.1 สาขางานตรวจสอบโดยไม่ทาลาย (NDT)
14.2 สาขางานตรวจสอบโดยไม่ทาลาย (NDT) (ม.6)
15. สาขาวิชาการบัญชี
15.1 สาขางานการบัญชี
15.2 สาขางานการบัญชี (ม.6)
16. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16.1 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16.2 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6)
16.3 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน BMW (ทวิภาคี)
17. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)
18. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สาขางานบริการภาคพื้น (ทวิภาคี)
19. สาขาวิชาการโรงแรม
19.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี) , (ม.6)
19.2 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) , (ม.6)
19.3 สาขางานครัวโรงแรม (ทวิภาคี) , (ม.6)
20. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
20.1 สาขางานการท่องเที่ยว
20.2 สาขางานการท่องเที่ยว (ม.6)
21. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
21.1 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
21.2 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)
21.3 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6)

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2565
รอบทั่วไป 1
จานวนที่รับ
รหัสสาขา
ระดับ สาขา ระบบ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3
3
3
3

0
0
0
0

2
2
5
2

3
5
3
4

3
3
3
3
3
3
3

0
1
1
1
1
1
1

7
0
6
2
2
6
6

3
3
3
5
3
6
5

3
3

0
0

3
5

5
4

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (Boach)
สาขางานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6)
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (Kawasaki)

ทวิภาคี

สายตรง ม.6 (SMD)

22
17
37
7
15
36

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

1
2

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

14

รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์เอง)

4
9
34

18

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2565
รอบทั่วไป 1
จานวนที่รับ
รหัสสาขา
ระดับ สาขา ระบบ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3
3
3

2
2
2

4
1
5

3
3
4

สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)
สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

3

2

9

3

สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

3

2

9

4

3
3
3
3

3
3
3
3

0
5
5
3

3
4
5
3

3

3

9

3

3
3

4
4

4
4

3
4

สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ม.6)
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

3

5

3

3

สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม

3

5

4

4

สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

สายตรง ม.6

ทวิภาคี
(SMD)

10
27

คุณสมบัติของผู้สมัคร

28

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น

18

รับ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง, สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม
สาขาวิชาช่างยนต์, และสาขาวิชาช่างซ่อมบารุง ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50

19

23

20

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

27

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

9
13

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

28

รั บ ปวช. สาขาวิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด และควบคุ ม ,สาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า ก าลั ง ,สาขาวิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์,สาขาวิชาโทรคมนาคม
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น

37
4

15

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2565
รอบทั่วไป 1
จานวนที่รับ
รหัสสาขา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ สาขา ระบบ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3
3

5
5

4
5

5
5

3

5

3

5

สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG)
สาขาเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil)
สาขาวิชาช่างอากาศยาน
สาขางานช่างอากาศยาน

3

2

3

6

สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6)

สายตรง

ม.6

ทวิภาคี
(SMD)

5
10

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (บริษัทเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา)
รับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (บริษัทเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา)
รับ ปวช. ทุกสาขา (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชา
ภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป)
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป)

10

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์
3

8

6

3

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

3
3
3

8
8
8

6
7
9

5
5
5

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW)
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG)
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BOSCH)

3

8

0

5

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (FORD)

3

2

6

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

3

2

6

4

สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)

รับ ปวช. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง สาขาวิชาช่างต่อเรือ
สาขาวิชาช่างพิมพ์ สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัด
และควบคุม สาขาวิชาปิโตรเคมี

0
5
5
10
6

6
14

รับ ปวช. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างพิมพ์ สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาปิโตรเคมี (บริษัทเป็นผู้คัดเลือก
นักศึกษา)
รับ ปวช. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2565
รอบทั่วไป 1
จานวนที่รับ
รหัสสาขา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ สาขา ระบบ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3

2

0

3

3

2

0

4

สาย
ตรง

ทวิภาคี
(SMD)

ม.6

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
สาขางานซ่อมบารุงทางวิ่งรถไฟ
12

สาขางานซ่อมบารุงทางวิ่งรถไฟ (ม.6)
สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
3
1 5
5 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย (NDT)
3
0 6
6 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย (NDT) (ม.6)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
3
7 5
3 สาขางานการบัญชี
3
7 5
4 สาขางานการบัญชี (ม.6)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3
9 5
3 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3
9 5
4 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6)
3
9 5
5 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (BMW)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3
9 6
4 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3
6 6
5 สาขางานบริการภาคพื้น (ทวิภาคี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

15

รับ ปวช. สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิ ชาช่ างไฟฟ้ าก าลั ง สาขาวิชาช่ างอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

20

รับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์เอง)
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

12

รับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

0

รับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ประเภทวิชาอื่น

20

9

0
3

รับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (บริษัทเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา)

9

รับ ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

15

รับ ปวช. ทุกประเภทวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2565
รอบทั่วไป 1
รหัสสาขา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ สาขา ระบบ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
3
6 9
5 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
3
6 9
4 สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3
6 6
3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3
6 6
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ม.6)
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
2 7
3 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
3
2 7
5 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)
3
2 7
4 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6)
รวม

จานวนที่รับ
ทวิภาคี
สายตรง
ม.6 (SMD)
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รับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

20

รับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น
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13

8
2
8
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น

ประวัติ
และมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.

สาขาวิชาช่างยนต์
ประวัติ
แผนกวิ ชาเครื่ องกลได้ เปิ ดท าการเรี ยนการสอนตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2514 ซึ่ งในขณะนั้ นใช้ ชื่ อว่ าแผนกช่ างยนต์ และดี เซล
มี นั กเรี ยนรุ่ นแรก จ านวน 12 คน และแผนกวิ ชาช่ างเครื่ องกลการเกษตร มี นั กเรี ยนรุ่ นแรก 6 คน ต่ อมาได้ มี การพั ฒนาขึ้ น
ตามลาดับจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน-นักศึกษามากขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อสาขาและเพิ่มสาขาวิชาเรียน
สาขาวิชาช่างยนต์
เปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ มีสาขางานดังนี้
- สาขางานยานยนต์
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคเครื่องกล มีสาขางานดังนี้
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส. ทุกสาขางาน ของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1. เลือกใช้และบารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3. ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุและสมบัติของเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล
4. ประลองระบบกลไกชิ้นต่อโยง
5. ทดสอบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
6. ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
7. ประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์ของไหลกับงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
1. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบารุงยานยนต์ด้วยตนเอง
2. บริการระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3. บริการระบบไฟฟ้ายานยนต์
4. บริการระบบเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
5. บริการระบบปรับอากาศยานยนต์

- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
1. บริการระบบต้นกาลังอุตสาหกรรม
2. บริการเครื่องทาความเย็นและความร้อนอุตสาหกรรม
3. บริการเครื่องจักรกลสนับสนุนการผลิต
4.บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบารุงยานยนต์ด้วยตนเอง
- สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
1. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบารุงยานยนต์
2. บริการระบบประจุไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า
3. บริการระบบขับเคลื่อนและส่งกาลังยานยนต์ไฟฟ้า
4. บริการระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประวัติ
สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อปี พ.ศ. 2514 เปิดทาการสอนนักเรียน
ระดั บ ปวช. รุ่ นแรก ปี พ.ศ. 2514 โดยใช้ ชื่ อว่ า “แผนกช่ างกลโรงงาน - ช่ างจิ๊ กและท าเครื่ องมื อ” ต่ อมาได้ พั ฒนาขึ้ นเป็ นล าดั บ
เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2527 และระดับ ปทส. ในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันระดับ ปทส. ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจาก
บุคลากรที่ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ เหลือเปิ ดทาการสอนเพียง 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างกลโรงานเปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ช่างกลโรงงาน)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานโพลีแมคคานิค
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนช่างอากาศยาน
- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาชีพ
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
1. วางแผนดาเนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ

3. อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน
4. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมตามคุณลักษณะงาน
5. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องกล
6. เขียนโปรแกรมเอ็นซี
7. ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง
8. ปรับปรุง ทดสอบสมบัติโลหะ
9. ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบารุงเครื่องมือกล
- สาขางานเครื่องกล
1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื่องมือกล
2. ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องกล และเครื่องกลซีเอ็นซี
3. ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์โลหะ
2. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3. ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
4. ทดลองแม่พิมพ์โลหะ
- สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
1. อ่านแบบ เขียนแบบวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์พลาสติก
2. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3. ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
4. ทดลองแม่พิมพ์พลาสติก
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชิ้นส่วนยานยนต์
2. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3. ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
4. ใช้แม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- สาขางานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ
1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานสร้างชุดกลไกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
2. สร้างและประกอบชุดกลไกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
3. ประกอบ ปรับ ถอด และตรวจสอบชุดกลไกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
- สาขางานผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน
1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชิ้นส่วนอากาศยาน
2. ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี กระบวนการพิเศษและการผลิตแบบลี
3. ตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ
4. ประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบิน

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ประวัติ
แผนกวิชาเชื่อมโลหะ เริ่มเปิ ดทาการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลั ยเทคนิคสั ตหี บ เมื่อปี พ.ศ. 2514 มาจนถึงปัจจุบั น
จากความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย โดยเปิดทาการสอนในระดับ ปวช.สาขาวิชาโลหะการ
และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ,สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับสาขางานโครงสร้าง
ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะและสาขางานตรวจสอบแบบไม่ทาลาย (NDT)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตช่างอุตสาหกรรมในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค
2. ให้นักศึกษาฝึกทักษะในงานเชื่อมตามมาตรฐานงานฝีมือ งานเชื่อมที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
3. พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานโครงสร้าง
- สาขางานผลิตภัณฑ์
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
- สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
1. ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. เชื่อมประกอบโครงสร้างโลหะ
3. ควบคุม ตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
- สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1. ดาเนินการตรวจสอบงานเชื่อมแบบทาลายสภาพ และแบบไม่ทาลานสภาพ
2. บันทึกและจัดทารายงานผลการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานในระบบสากล

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง
ประวัติ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อปีพ.ศ.2512 เปิดทาการสอน นักเรียน
ระดับ ปวช. รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2514 และ เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2526
เปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
1. วางแผนดาเนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ด้วยทฤษฎีและปฏิบัติ
4. ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
5. ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า
6. ควบคุมและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
7. ออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
8. เขียนคาสั่งและโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม
9. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
10. ออกแบบ ควบคุมและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
11. ติดตั้งและบารุงรักษาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
- สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
1. ออกแบบละควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจสอบ ซ่อมและบารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1. ตรวจสอบและซ่อมบารุงรักษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
2. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในอาคาร โรงงาน

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสาขา
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพที่สูงขึ้น วุฒิการศึกษาสูงขึ้น
2. เพื่อผลิตกาลังคนสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน
ให้ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3. เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วัตถุประสงค์สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา การสื่อสารทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะ
ทางสังคม การดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคพลังงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและเทคโนโลยีด้านพลังงานในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานด้าน
เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน เทคนิคการซ่อมบารุงอุตสาหกรรมพลังงาน เทคนิคการจัดการ
พลังงาน และเทคนิคพลังงานทดแทน
6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
เปิดสอน 1 ระดับ คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
- สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน
1. บารุงรักษาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
2. ตรวจสอบ บันทึก รายงานผลและบารุงรักษาระบบการบันทึกและอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องมือเชิง
วิเคราะห์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน
3. บารุงรักษาระบบท่อและอุปกรณ์ ระบบควบคุมการผลิตพลังงาน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
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
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห์ และบารุงรักษา อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยตนเอง
- สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
1. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานระบบภาพและระบบเสียง
2. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพระบบภาพและระบบเสียงด้วยตนเอง

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประวัติ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เปิดทาการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 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
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขางานช่างก่อสร้าง
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. วิเคราะห์ระบบอาคาร ระบบอุปกรณ์ และส่วนประกอบของอาคาร เขียนแบบ ออกแบบและกาหนดรายการ
4. เลือกวัสดุ เทคนิค และวิธีการตามลักษณะของงานก่อสร้าง
5. ปฏิบัติงานทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
6. สารวจ วางแผนการดาเนิน ประมาณราคา จัดเตรียม ประกอบ และติดตั้งตามข้อกาหนด
7. จัดการงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
8. ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ และสัญญางานก่อสร้าง
9. ตรวจงานก่อสร้าง จัดทาบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผล
10. ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ

สาขาวิชาเขียนแบบเครือ่ งกล
ประวัติ
เดิมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เปิดทาการเรียนการสอนปี
พ.ศ. 2514 ในขณะนั้น “อาจารย์สกุล เวชชกร” ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ โดยแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล มีอาจารย์
ประจาแผนก 1 ท่าน คือ “อาจารย์ประเสริฐ ชินชุมากร” ต่อมีปี พ.ศ. 2515 ก็มีอาจารย์ประจาแผนกเพิ่มขึ้นอีกท่านคือ
“อาจารย์สมใจ ชินชุมากร” และในปีพุทธศักราช 2517 ได้ทาการยุบแผนกชั่วคราวและเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2524 จนถึงปัจจุบันเปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส.
เปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
1. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ เขียนแบบเครื่องกลด้วยตนเอง
2. ประยุกต์ใช้หลักการกาหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเลขาคณิตและขนาด
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิต
4. ออกแบบและเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเครือ่ งมือวัดและควบคุม
ประวัติ
วิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 ซึ่งอยู่ในช่วงต่อระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529)
ตามนโยบายการพัฒนาด้านกาลังคน กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ได้ทาการยกร่างหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิควิศวกรรม (ปวท.) พ.ศ. 2529 สาขาเทคนิควิศวกรรมการวัด และได้เปิดทาการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ในปีการศึกษา 2529 โดยรับนักศึกษาจาก ปวช. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กฯ และ ม.ปลายเพียง 1 รุ่น ก็ขอยกร่างหลักสูตรใหม่
เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน พ.ศ. 2530 ปัจจุบันแผนกวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมเปิดรับนักศึกษา
ปวช. และ ม.6 ศึกษาต่อ ปวส.หลักสูตร 2 ปี
เปิดสอนระดับปวส.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม

มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
1. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือวัดและควบคุม กระบวนการผลิ ต
อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง
2. เชื่ อ มต่อ อุ ป กรณ์ ในงานการวัด และควบคุ มกระบวนการผลิ ตอั ต โนมั ติ ในอุต สาหกรรมโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
3. สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ประเมินผล รายงานผล และรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
มาตรฐานกาหนด
4. บารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันนิรภัยระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างอากาศยาน
ประวัติ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจะได้ทาการเปิดสอนในสาขาวิชา ช่างซ่อมบารุงอากาศยานเป็นหลักสูตรเพื่อให้ช่างซ่อม
บ ารุ งอากาศยานสามารถดู แลบ ารุ งรั กษาอากาศยาน โดยใช้ ทั กษะเชิ งช่ างในการด าเนิ นการซ่ อมบ ารุงอากาศยานอย่ างเป็ นขั้ นตอน
ตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จากัดอย่างมีปริสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้ เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้าน
โครงสร้ าง (Airframe) และเครื่ องยนต์ ต้ นก าลั ง (Powerplant) รวมทั้ งมี ความรู้ พื้ นฐานที่ เพี ยงพอส าหรั บการพั ฒ นาตนเอง
ให้ ทั นกั บการพั ฒนาการด้ านเทคโนโลยี ด้ านการบิ น หลั กสู ตรได้ เพิ่ มเนื้ อหาขององค์ ความรู้ ในด้ านเทคโนโลยี ขั้ นสู งในระบบต่ าง
ที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบันบุคคล ตลาดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง
เปิดสอนระดับ ปวส.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอากาศยาน
- สาขางานช่างอากาศยาน
สาขาวิชาช่ างอากาศยาน เป็ น หลั กสู ตรที่ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ รวมทั้งการ
บารุงรักษาระบบต่าง ในอากาศยาน ซึ่งได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสานักงานการบินพลเรือ นแห่งประเทศไทย
(กพท.) และเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center โดยทาความ
ร่ ว มมื อ (MOU) กั บ บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท การบิ น กรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งจะได้ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทชั้นนามากถึง 600 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการยกระดับมาตรฐานการ
ฝึกอบรมช่างอากาศยาน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ที่สาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
วิทยาลัยฯ ภายใต้การรับรองสถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ ช่างอากาศยานที่ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
2. ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะทางวิช าชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการแก้ ปั ญ หาและการ
ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพช่างอากาศยานด้วยตนเอง
4. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการซ่อมบารุงอากาศยานตามคู่มือการซ่อมบารุงอากาศยาน
5. สรุปรายงานการปฏิบัติงานซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติการสนับสนุนการเคลื่อนตัวของอากาศยานภาคพื้นดินให้เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
ประวัติ
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2547 โดยให้
แผนกวิชาเครื่องมือวัดฯ เป็นผู้ดาเนินการ และมอบหมายให้นายสมบัติ อินยิน อาจารย์ประจาแผนกวิชาเครื่องวัดฯ ทา
หน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ซึ่งในเริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิด
สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2550
เปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1. ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. บริการซ่อมบารุงรักษาในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3. ออกแบบ ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประวัติ
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เปิดทาการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เปิดสอนระดับ ปวส.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สาชางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1. วางแผน ด าเนิ น งาน จั ด การและพั ฒ นางานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ งการ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. ให้บริการด้านวงจรดิจิตอล ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
4. บริการงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพวง
5. บริการงานด้านระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประวัติ

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทาง
ราง

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับมอบหมายให้เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ในปี
การศึ ก ษา 2559 โดยแผนกวิ ช าเทคนิ ค การผลิ ต เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การเรี ย นเปิ ด ท าการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรองรับระบบการขนส่งมวลชนระบบราง เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้
ดิน การเพิ่มใต้ดิน การเพิ่มเส้นทางของรถไฟฟ้า และปรับปรุงรถไฟฟ้าไทยทั้งระบบตามนโยบายของรัฐบาล
เปิดสอนระดับ ปวส.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
- สาขางานซ่อมบารุงทางวิ่งรถไฟ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3. เขียนแบบอ่านแบบงานติดตั้งและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบารุงทางรถไฟ
(Railway Infrastructure Maintenance)
4. ตรวจการณ์ ตรวจสอบรางรถไฟและอุปกรณ์

5. ซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
6. ติดตั้ง ถอดประกอบรางรถไฟและอุปกรณ์
7. บารุงรักษารางรถไฟและอุปกรณ์

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ประวัติ
ปั จจุ บั นการจั ดการศึ กษาด้ านอาชี วศึ กษาต้ องเป็ นไปเพื่ อสู่ AEC ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นในปี 2558 ทั้ งการเตรี ยมผู้ เรี ยนให้ เข้ าสู่
ตลาดแรงงานต้ องตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ทั้ งคุ ณภาพและสมรรถนะความต้ องการของสถานประกอบการ วิ ทยาลั ยเทคนิ คสั ตหี บ
เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการยกระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบของการจัดการศึกษาเพื่อ
การยกระดั บอาชี วศึ กษาในรู ปแบบของการจั ดการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการกั บการท างาน (Wil:Work-Integrated Learning)
ภายใต้ โครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา สถานประกอบการและสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพโดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนนักศึกษา เรียนจริง รู้จริง และทาจริงในรูปแบบ Sattahip Model โดยขณะนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท สยามมิชลิน ประเทศไทย
บริ ษั ท ท๊ อปเทร็ นด์ แมนู แฟคเจอรี่ จ ากั ด บริ ษั ทที บี เคเค สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ่ น) และส าหรั บการศึ กษา 2557
วิ ทยาลั ยเทคนิ สั ตหี บได้ เริ่ มด าเนิ นการหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง สาขาวิ ชาเทคนิ คโลหะ สาขางานการตรวจสอบ
โดยไม่ทาลาย (NDT) ในรูปแบบ Sattahip Model อีกด้วย
สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
เป็ นการศึกษาที่ใช้หลั กวิชาการทางฟิ สิ กส์ เพื่อตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนประกอบต่าง ของเครื่องจักร ระบบท่อล าเลียง
ก๊าซน้ ามัน สารเคมี ถังรับแรงดันสู ง หม้อต้มไอน้า และโครงสร้างโลหะเหล็ กขนาดใหญ่ เพื่อหารอยตาหนิภายใน โครงสร้างของวัสดุ
ซึ่งอาจจะมีผลทาให้เกิดความเสียหายไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ NDT เป็นการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องทั้งภายในและภายนอก โครงสร้างของวัสดุโดยไม่ทาให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อน ขณะปฏิบัติงาน
และหลังการทดสอบแต่อย่างใด
การเรียนหลักสูตร NDT ระดับ ปวส. เป็นการเรียนพื้นฐานการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ปัจจุบัน NDT มี 15 วิชาการตรวจสอบ
โดยหลั กสู ตรนี้ จะท าการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาสามั ญร่วมกั บ 6 รายวิชาหลั กของ NDT ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบมาตรฐานที่ ทั่ งโลก
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
- การบินและอวกาศ
- การบารุงรักษาทางรถไฟ
- การต่อเรือและซ่อมบารุง
- ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
- ท่อส่งน้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
- งานโยธา และโครงสร้างอาหาร
- ซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า
- โรงงานผลิตยาและอาหาร

สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติ
แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเริ่มเปิดทาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 โดย นายวัชรินทร์ ศิริพานิช
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีแนวความคิดในการผลิตแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ
อย่างครบวงจร และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้านพาณิชยกรรม ในรุ่นแรกได้เปิดทาการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาการบั ญชี และวางแผนในการเปิ ดการสอนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) สาขาการบั ญชี และสาขาการจั ดการ
ในปีการศึกษา 2557
สาขาที่เปิดสอน
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานการบัญชี
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานการบัญชี
มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขางานการบัญชี
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. วางแผนจั ดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
5. สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการงานอาชีพได้อย่างมีระบบ
6. ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินครบทั้งวงจร ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุน การตรวจสอบและการวางระบบ
บัญชี เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
9. ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
10. ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและจริยธรรมแห่งวิชาชีพในงานบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ลั
ประวัติ
จากการเปลี่ ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี สารสนเทศท าให้ มี ความต้ องการก าลั งคนทางด้ านคอมพิ วเตอร์
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2555 วิ ทยาลั ยเทคนิ คสั ตหี บจึ งได้ เปิ ดรั บนั กศึ กษาที่ จบการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น (ม.3)
เข้ าเรี ยนในระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) สาขางานคอมพิ วเตอร์ธุ รกิ จ และสาขางานเทคนิ คคอมพิ วเตอร์ และรับนั กศึ กษา
ที่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เข้าเรียนในระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในสาขางานเทคโนโลยี -ส านั กงาน จัดการเรียนการสอนที่ อาคารคอมพิ วเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารหอพักเดิม)
สาขาที่เปิดสอน
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขางานธุรกิจดิจิทัล
1. วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
2. ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
3. เขียนแผน นาเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Start up)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประวัติ
จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็ น ชอบ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมอนาคต โลจิส ติกส์ ก็เป็นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมในอนาคตตามมติคณะรัฐมนตรี ผลการสารวจพบว่าเมื่อนักเรียน นักศึกษา สาเร็จการศึกษา และออกไป
ทางานพบว่าในการทางานมีอาชีพที่มีรายได้สูงและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสัต
หีบมีศักยภาพด้านอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาขางานต่าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดทาแผนการรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562 เพิ่มจานวน 1 สาขางาน คือ ปะเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จานวน 40 คน
สาขาที่เปิดสอน
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มาตรฐานวิชาที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วย
ตนเอง
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. ให้คาแนะนา /สอนงานและกากับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย รวมถึง
ภาวการณ์เป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดี
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับงานอาชีพ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีมร่วมกัน
วางแผน กระบวนการทางานกากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. พัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจค้าปลีกและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4. วางแผนและบริหารการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
5. วางแผนการบริหาร การจัดการขาย และการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก
เปิดสอน 1 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (ทวิภาคี)
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
1. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
2. จัดทาบัญชีสินค้า ควบคุมสินค้าภายในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
3. ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
4. ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เปิดสอน 1 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้
- สาขางานบริการภาคพื้น (ทวิภาคี)
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
สาขางานการบริการภาคพื้น
1. ใช้ภาษาอังกฤษและคาศัพท์เฉพาะทางเพื่อการสื่อสารในงานบริการภาคพื้น
2. ปฏิบัติงานบริการภาคพื้นดินภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ในสนามบิน
3. ใช้เครื่องมือ สิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์ในงานบริการภาคพื้น
4. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในลานจอด
5. ปฏิบัติงานสารองที่นั่งและจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร
6. บริการออกบัตรโดยสารและตรวจบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสาร
7. ติดต่อประสานงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสาร และผู้ร่วมงาน

สาขาวิชาการโรงแรม
ประวัติ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ที่มีสถานประกอบการประเภทโรงแรม
ที่พักเป็นจานวนมากแต่ขาดกาลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวตรงกับ
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
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
สาขางานการโรงแรม
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
- สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
3. จัดการและดาเนินการงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
4. จัดทาเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
5. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
- สาขางานแม่บ้านโรงแรม
6. จัดการและดาเนินการงานแม่บ้านโรงแรม
7. จัดทาเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานแม่บ้านโรงแรม
8. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9. จัดการและดาเนินการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. จัดทาเอกสาร และใช้เทคโนโลยีในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
11. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน
- สาขางานครัวโรงแรม
12. จัดการและดาเนินการงานครัวโรงแรม
13. จัดทาเอกสารและใช้เทคโนโลยีงานครัวโรงแรม
14. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานและประสานงาน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประวัติ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่มีสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พัก
เป็นจานวนมากแต่ขาดกาลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวขึ้น โดย
รับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 ปี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี
เปิดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพ การท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ สาหรับการท่องเที่ยว
อาเซียน (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา :2554) ประกอบด้วย
3.1 การปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหัวหน้านาเที่ยว
3.2 การปฏิบัติงานตาแหน่งพนักงานที่ปรึกษาการนาเที่ยว
3.3 การปฏิบัติงานตาแหน่งพนักงานวางแผนนาเที่ยว
3.4 การปฏิบัติงานตาแหน่งผู้จัดการนาเที่ยว
3.5 การปฏิบัติงานในหน้าที่มัคคุเทศก์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ APTECH ซึ่งวิทยาลัยได้จัดส่งคณะครูจานวน 4 ท่านเข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอน พ.ศ. 2547 คณะครูได้ทาการศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท
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
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
7. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

8. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
9. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
10. ออกแบบ ติดตั้ง และบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11. ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม และบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต

