
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 

--------------------------------------------- 
 ด้วยในปีการศึกษา 2566  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

2. จำนวนนักศึกษาที่รับ      2,256  คน 
-   ระดับ ปวช. จำนวน     1,127  คน 
-   ระดับ ปวส. จำนวน     1,129  คน 

3. กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร 
3.1 สามารถซื้อคู่มือนักเรียน นักศึกษาระเบียบการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ราคา 100 บาท 
3.2 โควตารอบที่ 1  
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
 - สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 
 - ประกาศผลสอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 - รายงานตัวระบบออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสารมอบตัววันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 
 - มอบตัวที่วิทยาลัยฯ - ระดับปวส.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. 

- ระดับปวช.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
  - สาขาใดมีผู้มอบตัวเต็มแล้วจะไม่เปิดรับในรอบต่อไป 

3.3 โควตารอบที่ 2 
 - ยื่นสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
 - สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2565 
 - ประกาศผลสอบวันที่ 21 ธันวาคม 2565 
 - รายงานตัวระบบออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสารมอบตัววันที่ 22-26 ธันวาคม 2565 
 - มอบตัวที่วิทยาลัยฯ - ระดับปวส.วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. 

- ระดับปวช.วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
  - สาขาใดมีผู้มอบตัวเต็มแล้วจะไม่เปิดรับในรอบต่อไป     
 
 



 

3.4 รอบท่ัวไป  
- ยื่นสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม2566 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 

ขึ้นไป  
- สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร  

 - ประกาศผลสอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 
 - รายงานตัวระบบออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสารมอบตัววันที่ 16 -19 มีนาคม 2566 
 - มอบตัวที่วิทยาลัยฯ - ระดับปวส.วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. 

- ระดับปวช.วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
4. วิชาที่สอบ  

                      ระดับ ปวช. สอบ 5 วิชา รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   
ภาษาไทย  ความถนัดทางช่าง 
                      ระดับ ปวส. (สำหรับผู้จบ ปวช.) สอบ 4 วิชา วิชาละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ คือ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะสาขา 
                      ระดับ ปวส. (สำหรับผู้จบ ม. 6) สอบ 3 วิชา  วชิาละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ คือวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

ประกาศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานะการณ์  โปรดติดตามข่าวสารและ
การประกาศเพ่ิมเติมได้ที่ Website วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  8 ตุลาคม 2565 

 
 
 

          (นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 
                                       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

กำหนดการรบัสมัคร นักเรยีน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

โควตารอบที่ 1 โควตารอบที่ 2 เกรดเฉลีย่สะสม 2.50 ขึ้นไป รอบทั่วไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

1. สมัครสอบ   สถานศึกษาเดิมของผู้สมัคร 1. สมัครสอบ 23-25 พ.ย. 65 ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 1. สมัครสอบ 27 ก.พ.-5มี.ค. 
66 

ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 

2. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ 7 พ.ย. 65 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

2. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ 8 ธ.ค. 65 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

2. สอบวัดความรู้และ 
สอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร 

27 ก.พ.-5มี.ค. 
66 

ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 

3. วันสอบ 12 พ.ย. 65 ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 3. วันสอบ 17 ธ.ค. 65 ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 3. ประกาศผลสอบ  15 มี.ค. 66 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

4. ประกาศผลสอบ  15 พ.ย. 65 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

4. ประกาศผลสอบ  21 ธ.ค. 65 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

4. รายงานตัวและดาวนโ์หลด 
เอกสารมอบตัวในระบบ
ออนไลน์ 

16-19 มี.ค. 66 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

5. รายงานตัวและดาวนโ์หลด 
เอกสารมอบตัวในระบบออนไลน ์

17-20 พ.ย.65 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

5. รายงานตัวและดาวนโ์หลด 
เอกสารมอบตัวในระบบออนไลน ์

22-26 ธ.ค..65 Website วิทยาลัยฯ 
 www.tatc.ac.th 

5. ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
และเงินสวัสดิการ 

21-27 มี.ค. 66 ธนาคารออมสินทกุสาขา 

6. ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
และเงินสวัสดิการ 

17-22 พ.ย. 65 ธนาคารออมสินทกุสาขา 6. ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
และเงินสวัสดิการ 

22-26 ธ.ค. 65 ธนาคารออมสินทกุสาขา 6. แจ้งกำหนดเวลาการมอบตัว  21 มี.ค. 66 Website วิทยาลัยฯ  
www.tatc.ac.th 

7. แจ้งกำหนดเวลาการมอบตัว  22 พ.ย. 65 Website วิทยาลัยฯ  
www.tatc.ac.th 

7. แจ้งกำหนดเวลาการมอบตัว  22 ธ.ค. 65 Website วิทยาลัยฯ  
www.tatc.ac.th 

      

8. มอบตัว 
     ระดับ ปวส. 
     ระดับ ปวช. 

 
26 พ.ย. 65 
25 พ.ย. 65 

ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 
โปรดตรวจสอบกำหนดเวลา 
การมอบตัว 

8. มอบตัว 
     ระดับ ปวส. 
     ระดับ ปวช. 

 
27 ธ.ค. 65 
28 ธ.ค. 65 

ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 
โปรดตรวจสอบกำหนดเวลา 
การมอบตัว 

7. มอบตัว 
     ระดับ ปวส. 
     ระดับ ปวช. 

 
28 มี.ค. 66 
29 มี.ค. 66 

ณ วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ 
โปรดตรวจสอบกำหนดเวลา 
การมอบตัว 

9. ปฐมนิเทศและอบรม 
พิเศษก่อนเข้าเรียน 

กำหนดการวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบใหภ้ายหลัง  9. ปฐมนิเทศและอบรม 
พิเศษก่อนเข้าเรียน 

กำหนดการวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบใหภ้ายหลัง  8. ปฐมนิเทศและอบรม 
พิเศษก่อนเข้าเรียน 

กำหนดการวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบให้
ภายหลัง  

    หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโปรดติดตามได้จาก http://www.tatc.ac.th 
    



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

กรุณาศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ
ก่อนสมัคร 

 



 

 

คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สำหรบัผู้ที่จบ ปวช.  
1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  

หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 

2.1 ผู้สมัครโควตารอบท่ี 1 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และโควตา
รอบท่ี 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50   และเม่ือจบการศึกษาในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) จากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

2.2 ผู้สมัครรอบทั่วไป ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00   และเม่ือจบ
การศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) จากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.00  

 หมายเหตุ สาขาวิชาเทคนิคพลังงานและสาขาวิชาช่างอากาศยาน กรุณาตรวจสอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา  

3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ก่อนวันเปิดภาคเรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร 
5.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้าหรือ

เสพสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน 
6.ในวันสมัคร วันสอบ และวันมอบตัวแต่งกายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม(ชุดเครื่องแบบเสื้อขาว)

ให้เรียบร้อย กริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มิฉนั้นทางวิทยาลัยฯจะไม่รับพิจารณาให้เข้าสมัคร 
หมายเหตุ หากวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ทางวิทยาลัยฯขอตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 

โดยนักเรียน นักศึกษาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายและไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการกรอกสมัครสอบ 
1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3   รูป       

 2.  สำเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 (โควตารอบที่ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน โควตา

รอบท่ี 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน และรอบทั่วไปเกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน)  

 

ระเบียบปฏิบัติเมื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนคิสัตหีบ 

นักเรียน นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของวทิยาลัยเทคนิค

สัตหีบอย่างเคร่งครดั หากคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติได้กรุณา

พิจารณาสถานศึกษาอื่น 



 

 

คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สำหรบัผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กำหนดตามหลักสตูร 

1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 

2.1 ผู้สมัครโควตารอบท่ี 1 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50   และโควตา
รอบท่ี 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50   และเม่ือจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(ม.6) จากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

2.2 ผู้สมัครรอบทั่วไป ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00  และเม่ือจบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) จากสถานศึกษาเดิมต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

   หมายเหตุ สาขาวิชาเทคนิคพลังงานและสาขาวิชาช่างอากาศยาน กรุณาตรวจสอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชาตามตารางสาขาวิชาที่รับสมัคร  

3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าก่อนวันเปิดภาคเรียนของ 
 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร 
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้าหรือ 

 เสพสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน 
6. ในวันสมัคร วันสอบ และวันมอบตัวแต่งกายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม(ชุดเครื่องแบบเสื้อขาว)

ให้เรียบร้อย กริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มิฉนั้นทางวิทยาลัยฯจะไม่รับพิจารณาให้เข้าสมัคร 

 

หมายเหตุ หากวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ทางวิทยาลัยฯขอตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 

โดยนักเรียน นักศึกษาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายและไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการกรอกสมัครสอบ 
1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3   รูป      

 2.  สำเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 (5 ภาคเรียน)  

 

ระเบียบปฏิบัติเมื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนคิสัตหีบ 

นักเรียน นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของวทิยาลัยเทคนิค

สัตหีบอย่างเคร่งครดั หากคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติได้กรุณา

พิจารณาสถานศึกษาอื่น 



 

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัคร เฉพาะสาขาวิชาช่างอากาศยาน 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ต้องมีพื้นความรู้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  

หรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.75 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 
250 คะแนน หรือผ่านการทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของบริษัทการบินไทย จํากัด  
(มหาชน) (THAI-TEP) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย 
4. มีสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ ตามที่วิทยาลัยเทคนิค 

สัตหีบพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่สมัคร 
5. มีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย  มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดย  มี

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
6. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. ไม่เคยถูกตัดสินจำคุกยกเว้นกรณีความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
9. ไม่เป็นโรคตาบอดสี 
10. ไม่เป็นผู้เสพ ไม่เป็นผู้ขาย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและมีความตั ้งใจศึกษาอย่างเต็ม

ความสามารถ 
12. ในวันสมัคร วันสอบ และวันมอบตัวแต่งกายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม(ชุดเครื่องแบบเสื้อ

ขาว)ใหเ้รียบร้อย กริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มิฉนั้นทางวิทยาลัยฯจะไม่รับพิจารณาให้เข้าสมัคร 
หมายเหตุ หากวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ทางวิทยาลัยฯขอตัดสิทธิ์การเข้าเรียนสาขาช่าง
อากาศยาน โดยนักศึกษาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายและไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการกรอกสมัครสอบ 
1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3   รูป      

 2.  สำเนาใบ ปพ.1 จบการศึกษา หรือใบ รบ.1 (5 ภาคเรียน) 
 3. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 2. 
  

ระเบียบปฏิบัติเมื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนคิสัตหีบ 

นักเรียน นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของวทิยาลัยเทคนิค

สัตหีบอย่างเคร่งครดั หากคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติได้กรุณา

พิจารณาสถานศึกษาอื่น 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวนที่รับสมัคร 



 
 

 
 

สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาเปิดรับสมัคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา  2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รหัสสาขา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จำนวนที่รับ 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร สายตรง ม.6 

ทวิภาค ี
(SMD) ระดับ สาขา ระบบ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

3 1 1 3 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 17   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
3 1 2 5 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (Ford)   5 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
3 1 3 5 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (RMA)   5 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
3 1 4 3 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 7   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
3 1 5 3 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)   16 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 

 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
3 2 1 3 สาขางานเครื่องมือกล 5   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
3 2 2 3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 17   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
3 2 3 5 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)   9 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
3 2 4 5 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ  (ทวิภาคี)   7 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
3 2 5 3 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 2   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
3 2 6 5 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (PJW)   5 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
3 2 7 5 สาขางานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (ทวิภาคี)   0 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 

 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
3 3 1 4 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6)  20  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น 

3 3 2 5 
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
(Kawasaki)   20 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์เอง) 



  

สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาเปิดรับสมัคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา  2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รหัสสาขา 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จำนวนที่รับ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร สายตรง ม.6 
ทวิภาค ี
(SMD) ระดับ สาขา ระบบ 

 สาขาวิชาไฟฟ้า 
3 4 1 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 5   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
3 4 2 3 สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 5   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
3 4 3 4 สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)  28  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น 

 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน  

3 4 4 3 สาขางานเทคนิคพลังงานทดแทน 0   
ร ับ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำล ัง , สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ , สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างยนต์, และสาขาวิชาช่างซอ่ม
บำรุง ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  

3 4 5 4 สาขางานเทคนิคพลังงานทดแทน (ม.6)  0  
รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
3 4 6 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 22   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
3 4 7 4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)  37  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น  
3 4 8 5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)   4 รับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
3 5 1 3 สาขางานก่อสร้าง 40   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา  

 สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
3 5 2 3 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 7   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
3 5 3 4 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ม.6)  18  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 

 สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 

3 5 4 3 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 36   

-สายตรงรับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
-ต่างสาขารับ ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์,สาขาวิชาโทรคมนาคม 
- SCG (บริษัทเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา) 



  

สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาเปิดรับสมัคร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา  2566 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รหัสสาขา 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จำนวนที่รับ  
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สายตรง ม.6 
ทวิภาค ี
(SMD) ระดับ สาขา ระบบ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 

3 5 5 4 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)  32  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.สาขาวิชาอื่น 
3 5 6 5 สาขาเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil)   10 -สายตรงรับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 

-ต่างสาขารับ ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์,สาขาวิชาโทรคมนาคม 
- Thaioil (บริษัทเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา) 

 สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
3 6 1 3 สาขางานช่างอากาศยาน 

24 

 รับ ปวช. ทุกสาขา (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ ้นไป) ผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผ่านการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 250คะแนน หรือผ่าน
การทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) (THAI-TEP)ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 6 2 4 สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6)  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป) ผลการสอบภาษาอังกฤษ โดย
ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 250คะแนน 
หรือผ่านการทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) (THAI-TEP)ไม่ตํ ่ากว่าร้อยละ 25 หรือเทียบเท่าตาม
มาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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สายตรง ม.6 

ทวิภาค ี
(SMD) ระดับ สาขา ระบบ 

 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 

3 6 3 3 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัต ิ

7 
(สายตรงและทวิภาคี) 

รับ ปวช. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์    สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างพิมพ์ สาขาวิชา
ช่างโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและ
ควบคุม สาขาวิชาปิโตรเคม ี

3 6 4 5 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ(BMW) 
รับ ปวช. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์    สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างพิมพ์ สาขาวิชา
ช่างโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาปโิตรเคมี (บริษัทเป็นผู้
คัดเลือกนักศกึษา) 

3 6 5 5 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ(SCG) 
3 6 6 5 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ(BOSCH) 
3 6 7 5 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ(FORD) 
3 6 8 5 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (EA) 

3 6 9 5 
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 
(Samsung) 

         
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

3 5 7 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 19   รับ ปวช. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม 

3 5 8 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6)  21  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา  2566 
   

รหัสสาขา 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จำนวนที่รับ  

คุณสมบัติของผู้สมัคร สาย
ตรง 

ม.6 
ทวิภาค ี
(SMD) ระดับ สาขา ระบบ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 

3 3 5 3 สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ 18   รับ ปวช. สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง 

3 3 6 4 สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ (ม.6)  20  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 
 สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 

3 3 3 3 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) 20   รับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกและสัมภาษณ์เอง) 
3 3 4 4 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) (ม.6)  20  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาการบัญช ี

3 7 1 3 สาขางานการบญัช ี 14   รับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี 
3 7 2 4 สาขางานการบัญชี (ม.6)  19  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3 7 3 3 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 5   รับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา 
3 7 4 4 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6)  6  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ประเภทวิชาอื่น 

3 7 5 4 
สาขางานการจัดการโลจิสต ิกส ์และซัพพลายเชน 
(BMW) 

 2 
รับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
(บริษัทเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา) 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
3 7 6 5 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ม.6)(ทวิภาคีร่วมกับ 

บ.ไทวัสดุ) 
  10 รับ ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

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

3 7 7 5 สาขางานบริการภาคพื้น (ทวิภาคี)   11 รับ ปวช. ทุกประเภทวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
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รหัสสาขา 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จำนวนที่รับ  
คุณสมบัติของผู้สมัคร สายตรง  

ม.6 
ทวิภาค ี
(SMD) 

ระดับ สาขา ระบบ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 สาขาวิชาการโรงแรม 
3 8 1 5 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)  

 
1 

รับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3 8 2 5 สาขางานแม่บ้านโรงแรม (ทวิภาคี) 
3 8 3 5 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
3 8 4 5 สาขางานครัวโรงแรม (ทวิภาคี) 
3 8 5 4 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ม.6)(ทวิภาคี)  

 
18 

รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 
3 8 6 4 สาขางานแม่บ้านโรงแรม (ม.6)(ทวิภาคี) 
3 8 7 4 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6)(ทวิภาคี) 
3 8 8 4 สาขางานครัวโรงแรม (ม.6)(ทวิภาคี) 

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
3 8 9 5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว   9 รับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3 8 0 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ม.6)  20  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 9 1 3 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 4   รับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 9 3 4 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6)  9  รับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาอื่น 

รวม 656  



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัต ิ
และมาตรฐานวิชาชีพ 



 
 

  

ประวัติ 

 แผนกวิชาเครื ่องกลได้เปิดทำการเรียนการสอนตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ ่งในขณะนั ้นใช้ชื ่อว่าแผนกช่างยนต์และดีเซล                        

มีน ักเร ียนรุ ่นแรก จำนวน 12 คน และแผนกวิชาช่างเครื ่องกลการเกษตร  มีน ักเร ียนรุ ่นแรก 6 คน ต่อมาได้ม ีการพัฒนาขึ้น                   

ตามลำดับจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน-นักศึกษามากขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อสาขาและเพ่ิมสาขาวิชาเรียน  

สาขาวิชาช่างยนต์ 

เปิดสอน 2 ระดับ  คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  มีสาขางานดังนี้ 

 - สาขางานยานยนต์ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคเครื่องกล มีสาขางานดังนี้ 

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า 
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ ปวส. ทุกสาขางานของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 
1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงาน 

คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ปฏิบัติงานอาชีพด้านเครื่องกล ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ 

ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ 

กระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5. ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุและสมบัติของเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล 
6. ประลองระบบกลไกชิ้นต่อโยง 
7. ทดสอบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
8. ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
9. ประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์ของไหลกับงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 

 
 -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์ที่
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

 



 
 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานด้านยานยนต์ 
 3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบํารุงยานยนต์ด้วยตนเอง 
 4. บริการระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 5. บริการระบบไฟฟ้ายานยนต์ 

 6. บริการระบบเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์ 

 7. บริการระบบปรับอากาศยานยนต์ 

 

 -  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์ที่
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลอุตสาหกรรม 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบํารุงเครื่องกลอุตสาหกรรมด้วยตนเอง 
 4. บริการระบบต้นกำลังอุตสาหกรรม 

 5. บริการเครื่องทำความเย็นและความร้อนอุตสาหกรรม 

 6. บริการเครื่องจักรกลสนับสนุนการผลิต 

  

 -  สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า 

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์ที่
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบํารุงยานยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเอง 
 4. บริการระบบประจุไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า 

 5. บริการระบบขับเคลื่อนและส่งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า 

6. บริการระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประวัติ 

 สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อปี พ.ศ. 2514 เปิดทำการสอนนักเรียน 
ระดับ ปวช. รุ ่นแรก ปี พ.ศ. 2514 โดยใช้ชื ่อว่า “แผนกช่างกลโรงงาน - ช่างจิ ๊กและทำเครื ่องมือ” ต่อมาได้พัฒนาขึ ้นเป็นลำดับ                  
เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2527 และระดับ ปทส. ในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันระดับ ปทส. ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจาก
บุคลากรที่ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ เหลือเปิดทำการสอนเพียง 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 
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส. ทุกสาขางานเทคนิคการผลิต 
 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพด้าน เทคนิคการผลิตตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5. อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน 
6. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 
7. เขียนโปรแกรมเอ็นซี 
8. ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 

 
-  สาขางานเครื่องกล 

 1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื่องมือกล 
 2. ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องกล และเครื่องกลซีเอ็นซี 
 3. ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล  
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 

 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนช่างอากาศยาน 



 
 

 -  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 ดว้ยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 3. ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
 4. ใช้แม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 
 -  สาขางานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
 1. อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชิ้นส่วนอากาศยาน 
 2. ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี กระบวนการพิเศษและการผลิตแบบลี 
 3. ตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ 
 4. ประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบิน 
 
 

 
ประวัติ 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เริ่มเปิดทำการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 มาจนถึงปัจจุบัน       

จากความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย โดยเปิดทำการสอนในระดับ ปวช.สาขาวิชาโลหะการ

และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ,สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับสาขางานโครงสร้าง

ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะและสาขางานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) 
 

 

 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 



 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือผลิตช่างอุตสาหกรรมในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค 

 2. ให้นักศึกษาฝึกทักษะในงานเชื่อมตามมาตรฐานงานฝีมือ งานเชื่อมที่ตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

 3. พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในพ้ืนที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

     - สาขางานโครงสร้าง 

     - สาขางานผลิตภัณฑ์ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

              - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
  

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ  ปวส.ทุกสาขางานเทคนิคโลหะ 

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2 ปฏิบัติงานอาชีพเทคนิคโลหะ ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3 เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและความปลอดภัย 

4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 

5 วางแผนงานเชื่อมตามมาตรฐาน 

6 ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ และงานเชื่อมด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา 

7 ออกแบบรอยต่อ และกำหนดสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

 1. ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

 2. เชื่อมประกอบโครงสร้างโลหะ 

 3. ควบคุม ตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประวัติ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อปีพ.ศ.2512 เปิดทำการสอน นักเรียน 
ระดับ ปวช. รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2514  และ เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2526  
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
 - สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
   

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ  ปวส.ทุกสาขางานไฟฟ้า 
 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริการงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพช่างไฟฟ้า ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม  

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
 -  สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพไฟฟ้าการควบคุม
ทางอุตสาหกรรม ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรมด้วย
ตนเอง 

4. ออกแบบแบะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพไฟฟ้ากำลัง ที่ไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมในบางกรณี 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานไฟฟ้ากำลัง 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพไฟฟ้ากำลัง ด้วยตนเอง 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 



 
 

4. ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสื่อสารของอาคาร โรงงาน 
5. ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสาขา 
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความรู้ และทักษะใน 

วิชาชีพที่สูงขึ้น วุฒิการศึกษาสูงขึ้น  
2. เพ่ือผลิตกำลังคนสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน  

ให้ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
3. เพ่ือผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เปิดสอน 1 ระดับ คือ 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้ 
     -  สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 
     -  สาขางานเทคนิคพลังงานทดแทน 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานเทคนิคพลังงาน 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2 ปฏิบัติงานอาชีพเทคนิคพลังงาน ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3 เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5 ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมพลังงาน 
6 ทดสอบและใช้วงจรดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบการวัดและควบคุมอัตโนมัติ 
7 บำรุงรักษาเครื่องกลการหมุนและอยู่กับที่ อุปกรณ์ควบคุมสุดท้ายของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

พลังงาน 
 

-  สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 
 1. บำรุงรักษาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน 
 2. ตรวจสอบ บันทึก รายงานผลและบำรุงรักษาระบบการบันทึกและอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องมือวัดเชิง
วิเคราะห์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน 
 3. บำรุงรักษาระบบท่อและอุปกรณ์ ระบบควบคุมการผลิตพลังงาน 
  

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 



 
 

- สาขางานเทคนิคพลังงานทดแทน 
1. เลือกและประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในระบบพลังงานทดแทน 
2. บริการ บำรุงรักษาระบบควบคุมพลังงานทดแทน 
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์เบื้องต้นระบบการผลิตพลังงานทดแทน 

 
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 

  

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริการงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยะดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อละสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
 

 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส ์



 
 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาและ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยตนเอง 
 

 
 

ประวัติ 

 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เปิดทำการสอนมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 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  
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานช่างก่อสร้าง 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่ 

1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2 ปฏิบัติงานอาชีพช่างก่อสร้าง ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม  

3 เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย  

4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
 - สาขางานก่อสร้าง  

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพช่างก่อสร้าง ที่ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง  

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงาน ช่างก่อสร้าง  

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพช่างก่อสร้าง ด้วยตนเอง 
  

 
 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 



 
 

 
ประวัติ 
 เดิมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เปิดทำการเรียนการสอนปี 
พ.ศ. 2514 ในขณะนั้น “อาจารย์สกุล  เวชชกร” ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล มีอาจารย์
ประจำแผนก 1 ท่าน คือ “อาจารย์ประเสริฐ  ชินชุมากร” ต่อมีปี พ.ศ. 2515 ก็มีอาจารย์ประจำแผนกเพ่ิมขึ้นอีกท่านคือ 
“อาจารย์สมใจ  ชินชุมากร” และในปีพุทธศักราช 2517 ได้ทำการยุบแผนกชั่วคราวและเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2524 จนถึงปัจจุบันเปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส.  
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
- สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2 ปฏิบัติงานอาชีพเขียนแบบเครื่องกลตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3 เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5 ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนและสนับสนุนงานอาชีพ 
6 ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและเขียนแบบจิกและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงาน

อาชีพ 
7 ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนา

และสนับสนุนงานอาชีพ 
8 ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาและสนับสนุน

งานอาชีพ 
 

- สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ เขียนแบบเครื่องกล 

ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงาน เขียนแบบเครื่องกล 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ เขียนแบบเครื่องกลด้วยตนเอง 

สาขาวิชาเขยีนแบบเครื่องกล 



 
 

4. ประยุกต์ใช้หลักการกำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด 
5. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิต 

 
ประวัติ 
 วิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 ซึ่งอยู่ในช่วงต่อระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) 
ตามนโยบายการพัฒนาด้านกำลังคน กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ได้ทำการยกร่างหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิควิศวกรรม (ปวท.) พ.ศ. 2529 สาขาเทคนิควิศวกรรมการวัด และได้เปิดทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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 
 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ  ปวส.ทุกสาขางานเครื่องมือวัดและควบคุม 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 
 1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2 ปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือวัดและควบคุมตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3 เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5 เขียนแบบและอ่านแบบงานอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 

 

- สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ เครื่องมือวัดและ

ควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงาน เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
3.  บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการผลิต

อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง 
 4.  เชื ่อมต่ออุปกรณ์ในงานการวัดและควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป 

สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 



 
 

 5.  สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ประเมินผล รายงานผล และรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
มาตรฐานกำหนด 
 6.  บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันนิรภัยระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

 

 
ประวัติ 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจะได้ทำการเปิดสอนในสาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นหลักสูตรเพื่อให้ช่างซ่อม

บำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอน           

ตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีปริสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้าน

โครงสร ้าง (Airframe) และเคร ื ่องยนต์ต ้นกำล ัง (Powerplant) รวมทั ้งม ีความร ู ้พ ื ้นฐานที ่ เพ ียงพอสำหรับการพัฒนาตนเอง                           

ให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื ้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั ้นสูงในระบบต่างๆ                   

ที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบันบุคคล ตลาดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง 

เปิดสอนระดับ ปวส.  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
- สาขางานช่างอากาศยาน 
สาขาวิชาช่างอากาศยาน เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ รวมทั้งการ

บำรุงรักษาระบบต่างๆในอากาศยาน ซึ่งได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.) และเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center โดยทำความ

ร่วมมือ (MOU) กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ ่งจะได้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทชั้นนำมากถึง 600 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการยกระดับมาตรฐานการ

ฝึกอบรมช่างอากาศยาน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก

วิทยาลัยฯ ภายใต้การรับรองสถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมนายช่างภาคพ้ืนดินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ

ไทย ในหลักสูตร TATC Part 66 CAT Bl.l จำนวน13 โมดูลดังนี้ 

1. Mathematics 

2. Physics 

3. Electrical Fundamentals 

4. Electronic Fundamentals 

5. Digital Techniques / Electronic Instrument System 

6. Materials and Hardware 

7. Maintenance Practices 

8. Basic Patronymics 

สาขาวิชาช่างอากาศยาน 



 
 

9. Human Factors 

10. Aviation Legislation 

11. Turbine Aeroplan Aerodynamics, Structures and Systems 

12. Gas Turbine Engine 

13. Propeller 

 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ  ปวส.สาขางานช่างอากาศยาน 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพช่างอากาศยาน ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/ เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5 สื่อสารภาษาอังกฤษ ในงานช่างอากาศยานด้วยการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ตามหลักภาษาโดยใช้ศัพท์เทคนิค

ในงานอาชีพ 
 

- สาขางานช่างอากาศยาน 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพช่างอากาศยานที่ไม่

อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพช่างอากาศยานด้วยตนเอง 
4. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนในการซ่อมบำรุงอากาศยานตามคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
6. ปฏิบัติการสนับสนุนการเคลื่อนตัวของอากาศยานภาคพื้นดิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยอากาศยานภาคพ้ืนดิน 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
ประวัติ 

 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2547 โดยให้

แผนกวิชาเครื่องมือวัดฯ เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งในเริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิด

สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2550 

เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานงานหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานเมคคารอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

4. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริการงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. ปฏบัติงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุนยนต์ ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนดโดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

6. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

7. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสานสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
8. วิเคราะห์ คำนวณค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือกล ตามหลักทฤษฎีและ

ปฏิบัติ เพื่อนำค่าท่ีได้มาปรับตั้งระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
9. ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
10. ติดตั้ง ปรับตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
11. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

 
 -  สาขางาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง 
4. ออกแบบ ติดตั้ง ปรับ แก้ไขงาน ในงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
5. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
6. ควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์



 
 

 
ประวัติ  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และในปัจจุบันปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
เปิดสอนระดับ ปวส.  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ  ปวส.ทุกสาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

7. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริการงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

8. ปฏิบัติงานอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

9. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

10. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
11. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
12. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ 
13. ให้บริการด้านวงจรดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 
14. ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นธรรมในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ระบบ

เครือข่าย ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายด้วยตนเอง 
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. บริการงานด้านระบบเครือข่ายคอมเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์



 
 

 
ประวัติ 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับมอบหมายให้เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ในปี
การศึกษา 2559 โดยแผนกวิชาเทคนิคการผลิตเป็นผู ้ร ับผิดชอบในการจัดการเร ียนเปิดทำการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรองรับระบบการขนส่งมวลชนระบบราง เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้
ดิน การเพ่ิมใต้ดิน การเพ่ิมเส้นทางของรถไฟฟ้า และปรับปรุงรถไฟฟ้าไทยทั้งระบบตามนโยบายของรัฐบาล 

เปิดสอนระดับ ปวส.  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
- สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ                                                                                             

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง
ระบบขนส่งทางราง 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดย
ใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
 

- สาขางานซ่อมบำรุงทางว่ิงรถไฟ 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพซ่อมบำรุงทางรถไฟ

ทีไ่ม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 



 
 

 
 

ประวัติ 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาต้องเป็นไปเพื ่อสู ่ AEC ซึ ่งจะเกิดขึ ้นในปี 2558 ทั ้งการเตรียมผู ้เรียนให้เข้าสู่   
ตลาดแรงงานต้องตรงตามวัตถุประสงค์ทั ้งคุณภาพและสมรรถนะความต้องการของสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                
เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการยกระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบของการจัดการศึกษาเพ่ือ    
การยกระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบของการจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Wil:Work-Integrated Learning)                 
ภายใต้ โครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา สถานประกอบการและสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพโดยมุ่งเน้น      
ให้นักเรียนนักศึกษา เรียนจริง รู้จริง และทำจริงในรูปแบบ Sattahip Model โดยขณะนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท สยามมิชลิน ประเทศไทย 
บริษัท ท๊อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอรี ่ จำกัด บริษัททีบีเคเค สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสำหรับการศึกษา 2557           
วิทยาลัยเทคนิสัตหีบได้เร ิ ่มดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานการตรวจสอบ                    
โดยไม่ทำลาย (NDT) ในรูปแบบ Sattahip Model อีกด้วย 
 

สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 

 เป็นการศึกษาที่ใช้หลักวิชาการทางฟิสิกส์ เพื่อตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนประกอบต่าง  ๆของเครื่องจักร ระบบท่อลำเลียง               
ก๊าซน้ำมัน สารเคมี ถังรับแรงดันสูง หม้อต้มไอน้ำ และโครงสร้างโลหะเหล็กขนาดใหญ่ เพื่อหารอยตำหนิภายใน โครงสร้างของวัสดุ           
ซึ่งอาจจะมีผลทำให้เกิดความเสียหายไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ NDT เป็นการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องทั้งภายในและภายนอก โครงสร้างของวัสดุโดยไม่ทำให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อน ขณะปฏิบัติงาน
และหลังการทดสอบแต่อย่างใด 

การเรียนหลักสูตร NDT ระดับ ปวส. เป็นการเรียนพื้นฐานการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ปัจจุบัน NDT มี 15 วิชาการตรวจสอบ 
โดยหลักสูตรนี ้จะทำการเรียนการสอนในรายวิชาสามัญร่วมกับ 6 รายวิชาหลักของ NDT ซึ ่งเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่ทั ่งโลก                       
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น 

- การบินและอวกาศ 
- การบำรุงรักษาทางรถไฟ 
- การต่อเรือและซ่อมบำรุง 
- ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ 
- ท่อส่งน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
- งานโยธา และโครงสร้างอาหาร 
- ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า 
- โรงงานผลิตยาและอาหาร 
เปิดสอนระดับ ปวส.  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 
- สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย  

 

 

สาขาวิชาตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 



 
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ  ปวส.ทุกสาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนดโดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5. เลือกใช้กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ทีเ่หมาะสมกับงาน 
6. ตรวจสอบโดยพินิจและการใช้สารแทรกซึม 
7. ตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก 
8. ตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
9. ตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน 
10. ตรวจสอบด้วยรังสี 

 
- สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 

1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพการตรวจสอบโดยไม่
ทำลาย ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยตนเอง 
4. วิเคราะห์รอยตำหนิ ข้อบกพร่องและความไม่ต่อเนื่องชิ้นงานหรือวัสดุอ่ืนๆจากภาพถ่ายรังสี 
5. กฎหมาย กฎกระทรวง และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีของสำนักงานพลังงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ 
6. เลือกใช้มาตรฐาน รหัส คำศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ตามมาตรฐาน 
7. ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ และงานเชื่อมโดยทำลาย และการทดสอบโดยไม่ทำลาย 
8. ตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็ก งานถังและภาชนะแรงดัน งานระบบงานท่ออุตสาหกรรม 
9. ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ และงานเชื่อม ด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา 
10. อ่านแบบ เขียนแบบแผ่นคลี่ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผ่น 
11. ควบคุมงานเชื่อม ประกอบงานโครงสร้าง ตรวจสอบงานเชื่อม บันทึกและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

งานเชื่อมตามมาตรฐานในระบบสากล 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประวัติ 
แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 โดย นายวัชรินทร์ ศิริพานิช 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีแนวความคิดในการผลิตแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ
อย่างครบวงจร และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้านพาณิชยกรรม ในรุ่นแรกได้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาการบัญชี และวางแผนในการเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาการจัดการ                   
ในปีการศึกษา 2557 

 

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

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานการบัญชี 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด  โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม 

3. เลือกใช้และบำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
- สาขางานการบัญชี 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพด้านการบัญชีที่ไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานด้านการบัญชี 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการบัญชีด้วยตนเอง 
4. ปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทั้งวงจรตามหลักการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชี 
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
7. ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี 
8. ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

สาขาวิชาการบัญชี 



 
 

 
ประวัติ 

จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมอนาคต โลจิสติกส์ก็เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมในอนาคตตามมติคณะรัฐมนตรี ผลการสำรวจพบว่าเมื่อนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษา และออกไป

ทำงานพบว่าในการทำงานมีอาชีพที่มีรายได้สูงและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสัต

หีบมีศักยภาพด้านอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาขางานต่างๆ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดทำแผนการรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มจำนวน 1 สาขางาน คือ ปะเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์  

สาขาที่เปิดสอน 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้ 

    -  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ  ปวส.ทุกสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2. ปฏิบัติงานอาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามหลักการและแบบแผน ที่กำหนด โดยใช้/
เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย  

4. ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ  
5. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ร่วมวางแผน 

กระบวนการทำงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
 
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม ในงานอาชีพการจัดการโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง  
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วย

ตนเอง  
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในงานอาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 



 
 

5. ให้คำแนะนำ/สอนงานและกํากับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย รวมถึง
ภาวการณ์เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างท่ีดี  

6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานอาชีพการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  
7. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  
8. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ร่วมกัน

วางแผน กระบวนการทำงาน กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน 
 

 
 

เปิดสอน 1 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
     -  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี) 
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพการบริหารธุรกิจค้าปลีก ตามหลักการและแบบแผนที่กาหนดโดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5. วางแผนดำเนินงานตามหลักการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
6. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 
7. วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการเพ่ือสร้างทีมนักขาย 
8. ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก 
9. ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการภาวะผู้นำ และการบริหารงานบุคคล 
10. วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการการจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก 
11. เลือกใช้และปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื ่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 



 
 

3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีกด้วยตนเอง 
4. ดูแลและตรวจสอบ การป้องกันการสูญเสียของสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

 
เปิดสอน 1 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาขางานดังนี้ 
     -  สาขางานบริการภาคพ้ืน (ทวิภาคี) 
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานธุรกิจการบิน 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจการบินตามหลักการและแบบแผนที่กาหนด  โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
5. สื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการภาคพื้น ด้วยการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ตามหลักภาษาโดยใช้ศัพท์เทคนิค

ในงานอาชีพ 
- สาขางานบริการภาคพื้น 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพธุรกิจการบินที่ไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานธุรกิจการบิน 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจการบินด้วยตนเอง 
4. แสดงบุคลิกภาพที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานบริการภาคพ้ืน 
5. ใช้ภาษาอังกฤษและคำศัพท์เฉพาะทางเพ่ือการสื่อสารในงานบริการภาคพ้ืน 
6. ปฏิบัติงานบริการภาคพ้ืนดินภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในสนามบิน 
7. ใช้เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ในงานบริการภาคพ้ืน 
8. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในลานจอด 
9. ปฏิบัติงานสำรองที่นั่ง และจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร 
10. บริการออกบัตรโดยสารและตรวจบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสาร 
11. ติดต่อประสานงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสาร และผู้ร่วมงาน 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 



 
 

 
ประวัติ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ที่มีสถานประกอบการประเภทโรงแรม 

ที่พักเป็นจำนวนมากแต่ขาดกำลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวตรงกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นกาตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ  

จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

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

เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม  

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม  
 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานการโรงแรม 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพการโรงแรมตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 

 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

1. ตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพการบริการส่วนหน้า

โรงแรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน

บริการส่วนหน้าโรงแรม 

3. บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการบริการส่วนหน้าโรงแรมด้วยตนเอง 

- สาขางานแม่บ้านโรงแรม 

1. ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพแม่บ้านโรงแรมที่ไม่

อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน

แม่บ้านโรงแรม 

สาขาวิชาการโรงแรม 



 
 

3. บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพแม่บ้านโรงแรมด้วยตนเอง 

- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

1. ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่มที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

3. บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยตนเอง 

- สาขางานครัวโรงแรม 

1. ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานครัวโรงแรมที่ไม่อยู่ภายใต้

การควบคุมในบางเรื่อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน

ครัวโรงแรม 

3. บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพครัวโรงแรมด้วยตนเอง 
 

 

 
ประวัติ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่มีสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พัก
เป็นจำนวนมากแต่ขาดกำลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวขึ้น โดย 
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

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

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานการท่องเที่ยว 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพการท่องเที่ยว ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 



 
 

3. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
-สาขางานการท่องเที่ยว 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซื้อและเป็นนามธรรมในงานอาชีพด้านการท่องเที่ยว ที่ไม่

อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน

การท่องเที่ยว 
3. บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
4.ปฏิบัติงานสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับปัจจุบัน 
 

 
ประวัติ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ APTECH ซึ่งวิทยาลัยได้จัดส่งคณะครูจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอน  พ.ศ. 2547  คณะครูได้ทำการศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท 
สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) วิชาเอกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ  (MS.IIT) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และอบรมหลักสูตรในปีพ.ศ. 2548  ภายในสาขาวิชามีการแบ่งภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ  
เปิดสอน 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีได้รับเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.ทุกสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติงานอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ 
นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที หรือ นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน ตามหลักการและแบบ
แผนที่กำหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

3. เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและความปลอดภัย 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

 
- สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
1. ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบัติงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ 
3. บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ นักทดสอบระบบด้วยตนเอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอย่างการกรอกใบสมคัร   
 

 

 

ใบสมคัรเพื่อเขา้ศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา  2566 ระดบั      ปวช.       ปวส. 
ตอนท่ี  1    ช่ือผูส้มคัร นาย/นางสาว ดอกมะลิ นามสกุล รักเรียน  
     หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  13  หลกั   
                  วนั/เดือน/ปีเกิด 5 / มิถุนายน  / 2548  อาย ุ 18 ปี  เดือน เพศชาย       หญิง 

ช่ือเล่น  มะลิ หมู่เลือด      บี  สัญชาติ      ไทย เช้ือชาติ      ไทย  ศาสนา  พุทธ  
น ้าหนกั 52 กก. ส่วนสูง 162 ซม.  ความสามารถพิเศษ   ร้องเพลง   
อีเมลล ์ lovemali@gmail.con  หมายเลขโทรศพัทผ์ูส้มคัร      090-111-22XX  
ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นเลขท่ี 2234/4172 หมู่ท่ี 5 ซอย - ถนน -  

    ต าบล สัตหีบ  อ าเภอ สัตหีบ  จงัหวดั ชลบุรี รหสัไปรษณีย ์ 20180  
ตอนท่ี  2   ก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาโรงเรียน/วิทยาลยั โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
                 อ าเภอ พล จงัหวดั ขอนแก่น  
                 วุฒิสูงสุดท่ีใชใ้นการสมคัร            ม.3             ม.6       ปวช.  สาขางาน.................................................... 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสมท่ีได ้ 3.25   (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
                 เคยไดรั้บรางวลัหรือทุนเรียนดีอะไรบา้งและเม่ือใด............................................................................................... 
ตอนท่ี  3   ขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัรเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในระดบั             ปวช.                  ปวส. 
 

    โดยเลือกล าดบัสาขางานท่ีตอ้งการศึกษาต่อ (เลือกไดไ้ม่เกิน 3 ล าดบั)   
 

ล าดบัที่ 1  รหสัสาขางาน   สาขางาน…………………..........………………  ปกติ    ทวิภาคี       ม.6 
ล าดบัที่ 2  รหสัสาขางาน   สาขางาน……………..........……………………  ปกติ    ทวิภาคี       ม.6 
ล าดบัที่ 3  รหสัสาขางาน   สาขางาน…………………..........………………  ปกติ    ทวิภาคี       ม.6 

 

***ขา้พเจา้ ช่ือ..น.ส.มะลิ......นามสกลุ......รักเรียน...ไดศึ้กษาระเบียบของวิทยาลยัฯดว้ยความเขา้ใจและยินดีปฏิบติัตามโดยไม่
มีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทกุประการ และยินดียอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานดงัน้ี      1.  รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว     3  ใบ 
     2.  ส าเนาใบ ปพ.1 หรือใบ รบ.1 (5 ภาคเรียนหรือ6ภาคเรียน) 1  ใบ 

                                 ลงช่ือ มะลิ  รักเรียน ผูส้มคัร 
                                                          ( นางสาวมะลิ  รักเรียน )   

                วนัท่ี 6 / 10 / 65    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

               รหสัสาขางานถูกตอ้ง    หลกัฐานการสมคัรถูกตอ้งครบถว้น สมบูรณ์ 
 

ลงช่ือ............................................................   ลงช่ือ............................................................          
เจา้หนา้ท่ีแนะแนวการกรอกใบสมคัร                                                    เจา้หนา้ท่ีตรวจหลกัฐาน 

 
ลงช่ือ......................................................เจา้หนา้ท่ีงานการเงิน   ใบเสร็จเล่มท่ี...........เลขท่ี.................  

  

             

 

ติด 

รูป  1  นิว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฉีก
ตา

มร
อย

ปร
 ุ

1      4    0      9     8     0    0     1     4     X     X     X    X 

3    5    8   4 คอมพิวเตอรร์ะบบเครือข่าย 

3    5    3    4 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 

3   5    5    4 เทคโนโลยีจดัการและควบคมุ 



 
 

ตัดตามรอยปร ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              บัตรประจำตวัเข้าห้องสอบ          บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ 
           ระดับ         ปวช.          ปวส.               ระดับ         ปวช.          ปวส.     
                  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ              วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

  ชื่อ.......น.ส. มะลิ...........................นามสกลุ........รักเรียน.......................   ชื่อ......น.ส. มะลิ........................นามสกลุ............รักเรียน.................. 

  รหัสประจำตัวสอบ          รหัสประจำตัวสอบ 

  รหัสผ่านในการเข้าสอบ................................................................................   รหัสผ่านในการเข้าสอบ................................................................................ 

   อันดับ 1          อันดับ 2    อันดับ 3       อันดับ 1         อันดับ 2          อันดับ 3 
  รหัสสาขางานที่เลือก          รหัสสาขางานที่เลือก 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบติดรูปถ่าย 2 รูป 

และนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร 

 

ติดรูป 1 น้ิว 

 

ติดรูป 1 น้ิว 

ตัดตามรอยปร ุ

ตัวอย่างการกรอกบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ 

3    5    8   4 3    5    8   4 3    5    3    4 3    5    3    4 3   5    5    4 3   5    5    4 


