
 

 



 

ค าน า 
 

 ตามท่ีงานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น เมื่อส้ินปีงบประมาณจึงได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา  
 งานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ หวังว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปใช้เป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงพัฒนางาน/โครงการ  
ของวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 

                          งานวางแผนและงบประมาณ  
         ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

         วิทยาลัยเทคนิคพัทยา



 

สารบญั 
 

                  หน้า 
ส่วนท่ี  1 ค าน า 
ส่วนท่ี  2 สารบัญ 
ส่วนท่ี  3 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา       

- แผนภูมิบริหารสถานศึกษา            1     
ส่วนท่ี  4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  -     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          3 
ส่วนท่ี  5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญาของสถานศึกษา    
  -    ประวัติความเป็นมาจังหวัดชลบุรี                  6 
  -    สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด           7 

- ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา           8 
- ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          9 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา             14 
- เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัย                             15 
- สี ดอกไม้ ประจ าวิทยาลัย               15 
- เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          16        
- เกียรติประวัติส าคัญของวิทยาลัยท่ีได้รับ              16         
- ข้อมูลอาคารและสถานท่ี                21 

ส่วนท่ี  6 ข้อมูลบุคลากร  
- อัตราบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                  22 

ส่วนท่ี  7 ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา              
- จ านวนนักเรียน นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563               23 
- จ านวนนักเรียน นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563            24   

ส่วนท่ี  8 ข้อมูลงบประมาณ  
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563             27 

ส่วนท่ี  9 ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                 30  
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (รายงานแผ่นเดียว)       40 

 
 
    

 
 

 



 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

   
   
     

     
        
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 



 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ 

 หน.งานบริหารทั่วไป 
 

หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
 

หน.งานกิจกรรมนักเรยีน นกัศึกษา  หน.แผนกวิชาชา่งยนต์  หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  หน.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
 นางวาสนา พานสุวรรณ นางสาวมณีรัตน ์บัวค า นายชาตรี ม่วงเขาแดง  นายไกรวัฒน ์บุญชยัสวัสด์ิ  นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล  นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ 
        
 

หน.งานบุคลากร  หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  งานครูที่ปรึกษา  หน.แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน  
หน.แผนกวิชาธุรกจิค้าปลีก 
และการจัดการโลจิสติกส์ 

 หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 นางอัญชลี บุญกอ่  นายบอย โคตรภักดี  นายชโลมพร แนน่หนา  นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน ์  นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชยัทอง  นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชยัทอง 
         
 

หน.งานการเงิน  หน.งานความร่วมมอื  งานปกครอง  
หน.แผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 

และการตรวจสอบโดยไมท่ าลาย 
 หน.แผนกวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

 
หน.งานส่ือการเรียนการสอน 

 นางสาวป่ินมณี เจริญคลัง  นายนพรัตน ์กล่ินหอม  นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร  นางอารีรัตน์ เสยีงเพราะ  นางสาวกนกชญา ทองละมุล  นายศักด์ิชยั ชมุไธสง 
        
 หน.งานบัญช ี  หน.งานวิจัย พฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ์  หน.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  หน.แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง  หน.แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
 นางสาวสมฤทยั บุญก่อ  นางสาวศศิธร อมรพนัธ์  นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง  นายจารึก จารุมิตร  นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า 
          
 

หน.งานพัสดุ  หน.งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  หน.งานสวัสดิการนักเรยีน นกัศึกษาและพยาบาล  
หน.แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ /  

แผนกวิชาเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์ 
 หน.แผนกวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 นางอารีรัตน์ เสยีงเพราะ  นางสาวสมคิด หมัน่หาดี  นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว  นายสง่า คูค า  นางสาวอรพนิท์ อึ๊งเจริญ 
          
  หน.งานอาคารสถานที ่

 
หน.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกจิ 

 
หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  หน.แผนกวิชาชา่งเทคนิคคอมพิวเตอร ์  หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 นายนที ลอยเมฆ นางประรินญา ว่องไว นายวสันต์ อารีย ์  นางสาวสุรีย์ แย้มสรวน  นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง 
         

 หน.งานทะเบียน      หน.แผนกวิชาการบัญช ี  หน.งานพฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
 นายสง่า คูค า      นางสาวอรพนิท์ อึ๊งเจริญ  ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธ์ิ จูปราง 
         
 หน.งานประชาสัมพันธ์      หน.แผนกวิชาการตลาด  หน.งานวัดผลและประเมนิผล 
 นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ      นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช  นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
นายพงศ์สรณ ์ บวรสุขวัฒน ์  นางเสาวลักษณ ์ บุญบ ารุง  นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ  นางนันทวัน เท่ียงธรรม 

       

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา      คณะกรรมการวิทยาลัย 
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          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       Office of Vocational Education Commission 

 
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเปูาหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 3. ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
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 5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้แบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 ส านักอ านวยการ 
 ส านักความร่วมมือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
 ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
 ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 

นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
 1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

   1.1 เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน 
   1.2 เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.) 
   1.3 ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ 
   1.4 แนะแนวส่ือสารทุกกลุ่มเปูาหมายทุกพื้นท่ี 
   1.5 สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding) 
   1.6 จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 

 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
   2.1 พัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเปูาหมาย 
  + 1 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ) 
   2.2 จัดการศึกษารองรับการพัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
   2.3 พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
   2.4 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 
   2.5 อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN 

 3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
   3.1 ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะก าลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการ
  อาชีพทั่วประเทศ) 
   3.2 เตรียมความพร้อมก าลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
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   3.3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (Short Course Training) 
  3.4 หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 
  3.5 Startup/Business online 
 4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 
  4.1 ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 
  4.2 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
  4.3 แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 
  4.4 สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 
 5. ขับเคล่ือนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  5.1 อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 
  5.2 บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียน
 การสอน 
  5.3 Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 
  5.4 สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ 
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 ข้อมูลจังหวัดชลบุร ี
 
 

1.  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 
 1.1 ประวัติเมืองชลบุรี 
    จังหวัดชลบุรี  เป็นดินแดนท่ีปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย 
แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆ หลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ โดยในท าเนียบ
ศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยาก าหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองช้ันจัตวา ส่วนแผนท่ีไตรภูมิก็มีช่ือต าบลส าคัญของชลบุรี
ปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ปัจจุบันคือบางพระ) 
และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรท้ังบนบกและในทะเล มีการท าไร่ ท า
นา ท าสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนท่ีล่องเรือส าเภาเข้ามาค้าขายกับกรุง
สยามด้วยดินแดนท่ีเรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือสามารถย้อนไป
ได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชนกลุ่มนี้นิยมใช้
ขวานหินขัดเพื่อการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและก าไล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายท่ีเกิดจากการใช้เชือก
ทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้
มีการขุดส ารวจท่ีต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ท าให้
สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที ่4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็นท่ีต้ังเมืองโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองถึง 
3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบัน 
 1.2  สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 
     1.2.1 ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา  พื้นท่ีซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดชลบุรีมีเมืองศรีพโลและเมืองพระรถต้ังอยู่
แล้ว โดยทุกวันนี้ยังมีหลักฐานความเป็นเมืองบางอย่างปรากฏชัดอยู่  
    1.2.2 ยุคกรุงศรีอยุธยา  เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอาจเส่ือมไปแล้ว  และมีชุมชนท่ีรวมกันอยู่
หลายจุด ในลักษณะเป็นบ้านเมือง  อาทิ  บางทราย  บางปลาสร้อย  บางพระเรือ  บางละมุง  ฯลฯ 
    1.2.3 ยุคกรุงรัตนโกสินทร ์ แบ่งเป็น 3 ช่วงย่อยๆ  ได้แก่  
  - ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. 2440 หรือ ร.ศ. 115) ช่วงนี้จังหวัดชลบุรียังไม่เกิดขึ้น แต่ได้มีเมืองต่างๆ 
ในพื้นท่ีเกิดขึ้นแล้ว  คือ  เมืองบางปลาสร้อย  เมืองพนัสนิคม  และเมืองบางละมุง 
  - ช่วงสอง (หลัง พ.ศ. 2440-2475) ขณะนั้นค าว่า “จังหวัด” มีใช้แห่งเดียวในราชอาณาจักร 
คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าใจว่าค าว่า “เมืองชลบุรี” มีช่ือเรียกในช่วงนี้ โดยมีอ าเภอเมืองบางปลาสร้อย 
(ท่ีต้ังตัวเมือง) อ าเภอพานทอง  อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอพนัสนิคม  อยู่ในเขตการปกครองระยะต้นต่อมาใน
ระยะหลังปี พ.ศ.2460  จึงมีอ าเภอศรีราชาและอ าเภออื่นๆ เกิดขึ้นรวมกันอยู่ในเขตเมืองชลบุรี 
  -  ช่วงสาม (ต้ังแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน) มีการเปล่ียนแปลงรูปการปกครองประเทศครั้ง
ใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ “เมือง” ท่ัวราชอาณาจักร  แล้วต้ังขึ้น
เป็น “จังหวัด” แทน  
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2.  สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 
 2.1  ตราประจ าจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
  
 
   

  

 
 

 ตราจังหวัดชลบุรี เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล  แสดงถึงสัญลักษณ์ส าคัญ 2 ประการของจังหวัด
คือ “ทะเล” หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์และ  “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขาสาม
มุข อันเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นท่ีเคารพของชาวชลบุรี ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ซึ่งต่างมี
ความเช่ือตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ท่ี มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจาก
ภยันตรายต่างๆได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนีย
สถานและสัญลักษณ์ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด 
 2.2 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
    “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน   จักสานดี  ประเพณีว่ิงควาย”  
 2.3 ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัด  
    ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ป่า ช่ือวิทยาศาสตร์  Pterocarpus macarpus 
Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  สูง 15-25 เมตร เปลือกต้นสี
น้ าตาลด าแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน โดย
ลักษณะดอกออกเป็นช่อ ท่ีซอกใบกลีบดอกสีเหลืองอ่อนและมีก ล่ินหอมอ่อนๆ  ส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์  เช่น  เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้ผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ าใช้สระผมและประโยชน์
ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อน ใช้บ ารุงโลหิตแก้กระษัย แก้คุดทะราด แก้ผ่ืนคัน  และขับปัสสาวะ
พิการ 
 2.4  วิสัยทัศน์จังหวัด 
    “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจช้ันน า อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเท่ียวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 
 2.5  พันธกิจจังหวัด 

   2.5.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
   2.5.2  สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 
   2.5.3  บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2.5.4  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
   2.5.5  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 
2.6  ค่านิยมจังหวัดชลบุรี 

    " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 2.7  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    2.7.1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร
 กับส่ิงแวดล้อม 

ธงประจ าจงัหวดัชลบุรี ตราประจ าจงัหวดัชลบุรี 
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    2.7.2 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 
    2.7.3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรปลอดภัย 
    2.7.4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็น
 เมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
    2.7.5 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.7.6 ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
 อย่างมีส่วนร่วม 

3.  ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา 
 เดิมที "พัทยา" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ  เริ่มรู้จักกันจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 
ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า 3 เดือน พระยาตาก (สิน)ขณะนั้นยังเป็นพระยาก าแพงเพชร ลงความเห็นว่า
หากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไปจะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอนพระยา
ก าแพงเพชรจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปต้ังหลักใหม่ให้มีก าลังทัพเข้มแข็งขึ้นค่อยกลับมากู้กรุงคืนพระยา
ก าแพงเพชรได้เริ่มเคล่ือนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอยหนีการตาม
ล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระท่ังเลยเข้าแขวงเมือชลบุรีพระยาก าแพงเพชรหยุดพักทัพท่ีบริเวณหน้าวัดใหญ่
อินทรารามในปัจจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ ต าบลนาเกลือแขวงเมือง
บางละมุง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังสถานีต ารวจภูธรพัทยาตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าว
เอาไว้ว่าขณะท่ี นายกลม  เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ท่ีนั่นต้ังทัพคอยสกัดคิดจะต่อรองพระยาก าแพงเพชรใน
ตอนนั้นขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารท่ีร่วมเดินทางมาแห่ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปใน
ระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรงกลัวพระเดชานุภาพวางอาวุธส้ิน
พาพรรคพวกพลเข้าร่วมกองทัพกับพระยาก าแพงเพชรจากนั้นพระยาก าแพงเพชรก็น้ าทัพไปหยุดประทับ ณ 
สถานท่ีท่ีมีหนองน้ าครั้งรุ่งขึ้นหรือวันอังคารแรม 6 ค่ าเดือนยี่ นายกลมจึงน าไพร่พลหมื่นหนึ่งน าทัพไปถึง ณ 
ต าบลหนึ่งและหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอมเทียนและทุ่งไก่เต้ีย สัตหีบโดยหยุดพักแรม
แห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกต าบลนี้ว่า "ทัพพระยา" และเปล่ียนมาเรียกใหม่ "พัทธยา" เนื่องจากเห็นว่าตรง
บริเวณท่ีพระยาตากมาต้ังทัพนั้นท าเลดี และมีลมทะเลช่ือ "ลมพัทธยา" ซึ่งก็คือลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานท่ี แห่งนี้ว่า  "หมู่บ้านพัทธยา" ต่อมาปัจจุบันค าว่า 
"พัทธยา" ได้เขียนใหม่เป็น "พัทยา" 
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      ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัด
ช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝุายธรรมยุต กรมได้แต่งต้ั งนายบรรพต  ศิริพัลลภ เป็นผู้
ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง และเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เปล่ียนช่ือเป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” โดยได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 
 พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในระบบการ
   เรียนปกติ  4 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชาช่าง
   อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาพณิชยการ 
 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตร
   วิชาชีพ  (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
 พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)รุ่นแรก 
   สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปิดรับนักเรียน  นักศึกษา 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ  (การขาย)  
 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน  
   นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี้   
   -  หลักสูตร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขา 
      วิชาคหกรรม  (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
   -  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชา
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 
 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปล่ียนช่ือสถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2  
   วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส. 
 พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียน
   นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  
    -  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    -  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
       สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
 พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา   
   คือ  สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล 
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 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา 
   พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.  2556 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา”  
  เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2556  
พ.ศ.  2560 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสี 
2) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์  

 -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 1) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน
เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 2) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบภาพ
และเสียง 3) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 4)สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
5) สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ 

พ.ศ.  2563 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มดังนี้ 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 2) สาชาวิชาช่าง

ก่อสร้าง 3) สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 
1 ว่าท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
2 นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
3 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
4 นางนันทวนั เท่ียงธรรม รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
5 นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ปวช. และ ปวส.) หลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน และหลักสูตรแกนมัธยม 
หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
1.  ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
     1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
  1.1 สาขางานยานยนต์ (ปกติ , ทวิภาคี) 
  1.2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) 
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
  2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปกติ) 
  2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 
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3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
  3.1 สาขางานโครงสร้าง (ปกติ) 
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟูา 
  4.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
  4.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิภาคี) 
 5. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  5.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 
 6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
 7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
  7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ) 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 5 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
  1.1 สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
 2. สาขาวิชาการตลาด 
  2.1 สาขางานการตลาด (ปกติ) 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
 4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
  4.1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป (ทวิภาคี) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการโรงแรม 
  1.1 สาขางานการโรงแรม (ปกติ, ทวิภาคี) 
  1.2 สาขางานการโรงแรม Mini English Program (ปกติ) 
 2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
  2.1 สาขางานการท่องเท่ียว (ปกติ) 
 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 8 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

 1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 
  1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
 2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ปวช.) 
  2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ปกติ) 
  2.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 
 3. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 
  3.1 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ทวิภาคี) 
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 4. สาขาวิชาไฟฟูา (ม.6, ปวช.) 
  4.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
  4.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิภาคี) 
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 
  5.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 
  6.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปกติ) 
 7. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวช.) 
  7.1 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต (ทวิภาคี) 
 8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6 , ปวช.) 
  8.1 สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ทวิภาคี) 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
  1.1  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
 2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
  2.1  สาขางานการตลาด (ปกติ) 
  2.2  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (ทวิภาคี) 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6, ปวช.) 
  3.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ม.6, ปวช.) 
  4.1 สาขางานการจัดการการขนส่ง (ทวิภาคี) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6, ปวช.) 
  1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี) 
 2.  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ม.6) 
  2.1  สาขางานการท่องเท่ียว (ทวิภาคี) 
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
2.  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
     2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวช.) 

 1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์   
 2. สาขาวิชาไฟฟูา (ปวช.) 
  3.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
 4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวช.) 
  4.1 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
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 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)  
  1.1  สาขางานการบัญชี 
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
  2.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. สาขาวิชาโลจิสติกส์ (ม.6) 
  3.1  สาขางานการจัดการขนส่ง  
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 

ประเภทวิชาคหกรรม 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  2.1  วิชาเส้ือเบ้ืองต้น 
  2.2  วิชากางเกงสตรี 
  2.3  วิชาเส้ือสมัยนิยม 1 
  2.4  วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม 1 
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2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 

วิสัยทัศน์ Vision  
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใช้บริหารจัดการ
สถานศึกษา น าพาสู่ Smart College 

 

พันธกิจ Mission 
 1.  ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี
และของประเทศ  
 2.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
 3.  พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฝีมือ
แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 4.  ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา  
 5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้ 
 6.  การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  

เป้าประสงค์ Goal 
 1.  ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหารและประกอบอาชีพใน
ระดับสากล  
 2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักคุณธรรม 
 3.  ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 4.  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ  และ
ต่อยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
 คุณธรรมเย่ียม    = มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา  มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม 
 เป่ียมวิชา    =  มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเย่ียม 
 พัฒนาอาชีพ   =  เพื่อสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป 
 

เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 สถานศึกษาพอเพียง 
 

อัตลักษณ์วิทยาลัย 
 จิตบริการสาธารณะ 
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เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองช้ัน  รอบเสมาธรรมจักร  
จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนเป็นช่ือสถาบัน  ด้านล่างมีข้อความส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ทุ ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสัจ  4  สัจธรรมของพระพุทธเจ้า 
(1) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(2) ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความด้ินรนทะยานออก 
(3) นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความด้ินรนทะยานออก 
(4) ม  หมายความว่า  อริยมรรค  8  ทางปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  ความคิด

ชอบ  วาจาชอบ  กระท าชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และต้ังจิตมั่นชอบ 
2536 คือ ปี พ.ศ. ท่ีประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 สีขาว – สีน้ าเงิน 

 
 
 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สุพรรณิการ์ ช่ือสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
สูง 5-10 เมตร มีถิ่นก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขา
หิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณพระ
อุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝูายค า น าเข้า
มาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเด่ียวรูป

ฝุามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคล่ืน ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งสี
เหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน ไม่มีกล่ิน ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอก
สีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝูายหุ้มเมล็ด มีท้ังกลีบ
เด่ียวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์ไม้งามนี้
ปลูกในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นายบรรพต  ศิริพัลลภ 
ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl2eG1x-XYAhUJqY8KHfMmDj8QjRwIBw&url=http://xn--42c6apd0cib0hl5e5c9dsar.net/tag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C/&psig=AOvVaw0PpIfe-y7ZAm4FziBqTZfD&ust=1516503896361266
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เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น้ าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ค่านิยม ล้ าเลิศ เจิดจรัส   วิสัยทัศน์ ก้าวไกล ใจสุขสม 
 อุตสาหกรรม น าวิชา น่าช่ืนชม  พาณิชย์ สมศักดิ์ศรี มีวินัย 
 ชาวชุมชนวัดหนองเกตุใหญ่  ร้อยรวมใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา 
 คุณธรรมเย่ียม เป่ียมวิชา   พัฒนา อาชีพ ก้องเกรียงไกร 
 สถาบัน ต่างยึดมั่นในหน้าท่ี  สามัคคี คือพลัง อันยิ่งใหญ ่
 ครูอาจารย์คือปณิธาน ประสานใจ  ผู้บริหาร รักใคร่ ใจนิยม 
 พวกเรา นักเรียน นักศึกษา  แสวงหา ความรู้ ท่ีส่ังสม 
 มีความพอเพียง ตามค าพ่อ สอนเยาวชน อุทิศตน เป็นคนดี มีคุณธรรม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 

เกียรติประวัติส าคัญท่ีได้รับ 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - รางวัลชนะเลิศ 
 - ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ chillax 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 - ผลงาน อุปกรณ์เคล่ือนย้ายมอเตอร์ 
   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง 

   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
- รางวัลชนะเลิศ 
- ผลงาน กังหันเพื่อชีวิต 

   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
- ผลงาน ข้าวเกรียบ ECO 

   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
- รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- ผลงาน แอพพลิเคช่ันส าหรับการท่องเท่ียวเมืองพัทยา (application for tourism pattaya city) 
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   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
- ผลงาน เครื่องดูแลสถานการณ์ความปลอดภัย 

   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน 
Internet of Things (IOT) 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- ผลงาน pattayatech smart city 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
- ผลงาน Village 4.0 

2. ผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2562 
   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- รางวัลชนะเลิศ 
- ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ chillax 
- รางวัล HONOR AWARD 

   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง 
- รางวัล HONOR AWARD 

   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน 
Internet of Things (IOT) 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- ผลงาน pattayatech smart city 

3. ผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 - ผลงาน อุปกรณ์แยกตะเกียบ chillax 
   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
 - รางวัลชมเชย 
 - ผลงาน เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง 
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   ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน 
Internet of Things (IOT) 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
 - ผลงาน pattayatech smart city 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
   4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
 4.1.1  สาขาวิชาช่างยนต์      
    ทักษะงานจักรยานยนต์   ปวช. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 
    ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ปวช. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.1.2  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     
    ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์  ปวส. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.1.3  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง/ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   
  ทักษะงานกลึงช้ินงาน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง)  ปวส.  เด่ียว 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 
    ทักษะงานวัดละเอียด (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง)  ปวช. ทีม 2 คน 
 รองชนะเลิศอันดับ 2   
    ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.  เด่ียว     รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.1.4  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
  ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.  เด่ียว     
 รองชนะเลิศอันดับ 3 
 4.1.5  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ      
   ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW       ปวช.   ทีม 2 คน รองวัลชนะเลิศ 
  ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม  ปวช.   ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.1.6  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ     
   ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW      ปวส.   ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2 
   ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม  ปวส.   ทีม 2 คน  รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.1.7  สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง     
   ทักษะการติดต้ังไฟฟูาและควบคุมไฟฟูา      ปวช.   ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2 
   ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ       ปวช.   ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.1.8  สาขาวิชาไฟฟูา/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์     
   ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ PLC ปวส. ทีม 2 คน  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.1.9  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม    
  ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  ปวช. ทีม 2 คน  รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.1.10 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ /สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     
  ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ปวช. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 3 
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 4.1.11 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     
  ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.1.13 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
            ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย  ปวส. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 1   

   4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
 4.2.1  สาขาวิชาการบัญชี      
  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 3 
  ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.2.2  สาขาวิชาการตลาด      
  ทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”  ปวช.   ทีม 3 คน   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 
  ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.2.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E -Commerce) ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน
  รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.2.4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์      
  ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ปวส. ทีม 4 คน รางวัลชนะเลิศ 
 

   4.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
 4.3.1  สาขาวิชาการโรงแรม      
  ทักษะการผสมเครื่องด่ืม     
     1) ประเภท Classic Bartender   ปวช. หรือ ปวส.    เด่ียว รองชนะเลิศอันดับ 2 
     2) ประเภท Flair  Bartender    ปวช. หรือ ปวส.    เด่ียว รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.3.2  สาขาวิชาการท่องเท่ียว     
  ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   ปวช.   ทีม 2 คน   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4.4 ทักษะพื้นฐาน      
 4.4.1  การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ปวช. หรือ ปวส เด่ียว  รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.4.2  การประกวดวงดนตรีสากล  ปวช. หรือ ปวส วงละ 3-10 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 
 4.4.3  การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  (English Public Speaking Contest) 
 ปวช. หรือ ปวส.  เด่ียว   รองชนะเลิศอันดับ 2       
 4.4.4  การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest)  
 ปวช. หรือ ปวส.  เด่ียว รางวัลชนะเลิศ       
 4.4.5  การประกวดมารยาทไทย  ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4.4.6  การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)   ปวส.  ทีม 3-5 คน  รางวัลชนะเลิศ   
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5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 31  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม  2562 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว 
   5.1 ทักษะการเช่ือม  SMAW & GTAW              เหรียญทองแดง  
   5.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ       เหรียญทอง  
   5.3 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา                 เหรียญทอง  
   5.4 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     เหรียญทองแดง         
   5.5 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย                   เหรียญทองแดง 
   5.6 การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    เหรียญเงิน 
  

6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ คร้ังที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 
   6.1 ทักษะการเช่ือม  SMAW & GTAW              เหรียญทอง  
   6.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ       เหรียญทองแดง  
   6.3 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา                 รางวัลชมเชย 
    

7. เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2562  
   7.1 ได้รับโล่รางวัล ระดับ 3 ดาว 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 15/17  หมู่ท่ี 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอ/เขต บางละมุง 
    จังหวัดชลบุรี  รหัส  20150 
 โทรศัพท์  โทร. 038-222118 , 038-221643 
 โทรสาร   โทร. 038-221818 
 เว็บไซต์   www.pattayatech.ac.th 
 อีเมล ์   chonburi05@vec.mail.go.th 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 40 ไร่  2  งาน  - ตารางวา 
 มีอาคาร รวมท้ังส้ิน  
 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคารบริหารธุรกิจ) จ านวน   1 หลัง  20 ห้อง 
 2. อาคารส านักงานหอประชุม    จ านวน   1 หลัง   4 ห้อง 
 3. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 4. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน(อาคารศูนย์วิทยบริการ) จ านวน   1 หลัง   8 ห้อง 
 6. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1 หลัง  40 ห้อง 
    ช่างไฟฟูา / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 7. อาคารการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ านวน   1 หลัง   5 ห้อง 
 8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 8)  จ านวน   1 หลัง  16 ห้อง 
 9. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์    จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 10. อาคารส านักงานเอนกประสงค์(พละศึกษา)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 11. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 12. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 13. อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8   จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 14. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง  จ านวน   2 หลัง  12  ห้อง 
 15. อาคารส านักงาน (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง  
 16. อาคารคูหาลูกเสือ     จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 17. อาคารอ านวยการ     จ านวน   1 หลัง  15 ห้อง 
 18. อาคารแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย    จ านวน   1 หลัง  14 ห้อง 

 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/
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4.  ข้อมูลบุคลากร 
 

อัตราก าลัง ปี 2563   ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
      ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร 
 

 บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน    5 คน 
  ข้าราชการครู   จ านวน  16 คน 
  พนักงานราชการ   จ านวน  27 คน 
  ครูอัตราจ้าง   จ านวน  37 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน  39 คน 
       รวมจ านวนบุคลากร  จ านวน         124 คน 
 

ตารางที่  1  อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
  

อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ระดับต าแหน่ง 
ระดับวิทยฐานะ ระดับการศึกษา 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี

ผู้บริหาร - - 3 1 1 1 4 - - 

ข้าราชการ (ครู) - 4 12 - - - 5 11 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - - 4 23 - 

ครูอัตราจ้าง - - - - - - 3 34 - 

ลูกจ้างชั่วคราว          

   เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - - 16 12 

   พนักงานขับรถ - - - - - - - 1 1 

   นักการภารโรง - - - - - - - - 9 

รวมทั้งสิ้น - 4 15 1 1 1 16 85 22 
 

ที่มา  :  งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 
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5.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับท่ีเปิดสอน ดังนี้ 
 

ตารางที่  1  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,997 

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 219 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ 286 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 

5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 
 รวมทั้งสิ้น 2,502 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2563  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 

ตารางที่  2  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,206 

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 719 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ 80 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 

5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 
 รวมทั้งสิ้น 3,005 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2563  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ตารางที่  3  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 55 

2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 6 

3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 40 

4 สาขาวิชาช่างไฟฟูา 58 

5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 

6 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 

7 สาขาวิชาการบัญชี 37 

8 สาขาวิชาการตลาด 34 

9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 11 

10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 

11 สาขาวิชาการโรงแรม 40 

12 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 18 
 รวมทั้งสิ้น 413 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
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ตารางที่  4  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 46 

2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 8 
3 สาขาวิชาไฟฟูา 37 
4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 11 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 14 

6 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 38 

7 สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 6 

8 สาขาวิชาการบัญชี 33 

9 สาขาวิชาการตลาด 9 

10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 

11 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 26 

12 สาขาวิชาการโรงแรม 10 

13 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 4 
 รวมทั้งสิ้น 270 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
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ตารางที่  5  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ หลักสูตรเสริมอาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ  

      1.1  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 652 

2 หลักสูตรเสริมอาชีพ  

      2.1  เสริมอาชีพ (แกนมัธยม) - 

3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  

      3.1  108 อาชีพและอื่นๆ  - 
 รวมทั้งสิ้น 652 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
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6.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

6.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ 
เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

งบบุคลากร        
เงินเดือน (ข้าราชการ) 7,705,600.00 7,705,600.00 - 100.00 

เงินวิทยฐานะ 760,617.21 760,617.21 - 100.00 

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 186,366.15 186,366.15 - 100.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,161,840.00 7,161,840.00 - 100.00 

รวมจ านวนเงิน งบบุคลากร 15,814,423.36 15,814,423.36 - 100.00 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)     
งบประมาณ (ปวช.) 2,380,320.00 2,380,247.02 72.98 99.99 
งบประมาณ (ระยะส้ัน) 191,300.00 191,297.57 2.43 99.99 

งบประมาณ (ปวส.) 2,635,200.00 2,635,196.27 3.73 99.99 

รวมจ านวนเงิน งบด าเนินงาน 5,206,820.00 5,206,740.86 79.14 99.99 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา     
 ชุดปฏิบัติการ Digital Touring On Internet 7,000,000.00 6,963,000.00 37,000.00 99.47 
 ชุดปฏิบัติการเช่ือมและซ่อมแซมระบบรางตาม
มาตรฐานสากล 

2,550,000.00 2,500,000.00 50,000.00 98.03 

 ชุดปฏิบัติการงานแม่บ้าน 2,375,200.00 2,369,000.00 6,200.00 99.74 
 ชุดห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง) 5,699,200.00 5,670,000.00 29,200.00 99.49 
 ชุดปฏิบัติการเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกีและระบบไฟฟูา 703,700.00 700,000.00 3,700.00 99.47 
ค่าส่ิงก่อสร้าง     
 อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ช้ัน 12,102,424.97 10,916,530.47 1,185,894.50 90.20 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ช้ัน 20,546,000.00 15,631,782.00 4,914,218.00 76.08 
รวมจ านวนเงิน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง) 50,976,524.97 44,750,312.47 6,226,212.50 87.79 



28 
 

 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ 
เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

งบเงินอุดหนุน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)         

ค่าจัดการเรียนการสอน 14,373,200.00 14,373,200.00 - 100.00 
ค่าหนังสือเรียน 4,178,000.00 4,177,904.20 95.80 99.99 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 960,940.00 781,310.00 179,630.00 81.31 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,894,500.00 1,707,300.00 187,200.00 90.12 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,984,550.00 1,984,550.00 - 100.00 
รวมจ านวนเงิน งบเงินอุดหนุน  
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี) 23,391,190.00 23,024,264.20 366,925.80 98.43 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป     

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพฒันา
เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

406,000.00 406,000.00 - 100.00 

ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (ค่า
เครื่องมือผู้เรียน) 

358,080.00 357,610.00 470.00 99.87 

เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ราชกุมารี 117,500.00 117,500.00 - 100.00 

รวมจ านวนเงิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป 881,580.00 881,110.00 470.00 99.96 
งบรายจ่ายอื่น     

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

200,000.00 199,968.01 31.99 99.98 

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน 

104,900.00 104,823.18 76.82 99.93 

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 1,000,000.00 999,999.68 0.32 99.99 

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 400,000.00 399,966.00 34.00 99.99 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix  It Center) 

371,000.00 371,000.00 - 100.00 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

26,000.00 25,970.00 30.00 99.88 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 379,200.00 - 100.00 

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 150,000.00 - 100.00 



29 
 

 

 
 

ที่มา : งานการเงินและงานการบัญชี ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ 
เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับ
นักเรียน 

117,600.00 117,600.00 - 100.00 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

110,000.00 66,304.00 43,696.00 66.28 

โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก 

500,000.00 498,550.00 1,450.00 99.71 

โครงการอาชีวต้านยาเสพติด 20,000.00 19,968.00 32.00 99.84 

รวมจ านวนเงิน งบรายจ่ายอื่น 3,378,700.00 3,333,348.87 45,351.13 98.66 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 99,649,238.33 93,010,199.76 6,639,038.57 93.34 
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6.2  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

1 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 83,460.00 83,460.00 

2 โครงการบันไดระเบียงนั่งพักผ่อน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานอาคาร 6,505.60 6,505.60 

3 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูาภายใน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 16,500.00 16,500.00 

4 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 52,248.00 52,248.00 

5 
โครงการจัดท าบอร์ดผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 

งานบุคลากร 10,000.00 9,632.12 

6 
โครงการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับหน่วย 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 

งานวิจัยฯ 120,000.00 112,318.01 

7 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (หุ่นยนต์ ABU) 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 

งานวิจัยฯ 60,000.00 60,000.00 

8 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

งานวางแผนฯ 2,500.00 2,500.00 

9 
โครงการความร่วมมือจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 

งานหลักสูตรฯ 
งานความร่วมมือ 7,000.00 7,000.00 

10 
โครงการ Skilling up Youth to grow the EEC's Grow 
Program 

งานความร่วมมือ 62,000.00 61,991.45 

11 
โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 3,400.00 2,371.01 

12 โครงการ 108 อาชีพสร้างรายได้ งานกิจกรรม 4,000.00 3,999.00 

13 
โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคม
ของนักเรียน-นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 26,400.00 26,400.00 

14 
โครงการรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 21,000.00 20,894.13 

15 โครงการส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน งานกิจกรรม 500,.00 492.00 

16 
โครงการเรียนรู ้บูรณการ ทัศนศึกษาดูงาน METAlEX 
2019 

งานกิจกรรม 5,000.00 4,969.50 

17 
โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันท่ี 
23 ตุลาคม 2562) 

งานกิจกรรม 1,500.00 1,500.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

18 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และการรณรงค์การลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 15,000.00 14,366.01 

19 
โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันท่ี 13 ตุลาคม 2562) 

งานกิจกรรม 1,500.00 1,500.00 

20 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานการ
จัดการระบบเครือข่าย 

งานกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 

21 
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด า
รสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 1,045.00 1,045.00 

22 
โครงการ อบรมนักเรียนรุน่ใหม่มีใบขับข่ี ขับ
รถจักรยานยนต์ โดยปลอดภัยตามกฏหมายการจราจรทาง
บก 

งานกิจกรรม 7,000.00 7,000.00 

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป 46,330.00 45,530.00 

24 
โครงการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝุายวิชาการ 49,100.00 31,444.60 

25 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟูา 
แผนกวิชา 

ช่างไฟฟูาก าลัง 
48,000.00 48,000.00 

26 
โครงการการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดผลงานสเต็ม
ศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

แผนกวิชา 
ช่างไฟฟูาก าลัง 

6,000.00 5,977.80 

27 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563* งานพัสดุ 

งานพัสดุ 22,000.00 22,000.00 

28 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2563* 
แผนกการบัญชี 

แผนกวิชาการบัญชี 63,600.00 63,600.00 

29 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2563* 
แผนกไฟฟูา 

แผนกวิชา 
ช่างไฟฟูาก าลัง 

15,900.00 15,900.00 

30 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ. 2563*
แผนกอิเล็ก 

แผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

159,000.00 159,000.00 

31 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานครประจ าปีการศึกษา  2562  

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 61,800.00 61,800.00 

32 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ประจ า พ.ศ.2563 งาน
การเงิน 

งานการเงิน 6,000.00 5,660.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

33 
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในธุรกิจบริการ 
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

งานกิจกรรม 5,000.00 4,840.75 

34 โครงการซ่อมระบบไฟเครื่องกลึงแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
แผนกวิชา 

ช่างกลโรงงาน 
24,960.00 24,960.00 

35 
โครงการติดต้ังชุดคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนกช่างกลโรงงาน 

แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

280,000.00 280,000.00 

36 
โครงการติดต้ังชุดคอมพิวเตอร์ประจ าห้องสืบค้น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนกเครื่องกล 

แผนกวิชาช่างยนต์ 150,000.00 150,000.00 

37 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563  งานโครงการพิเศษ 81,000.00 81,000.00 

38 
โครงการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจ าทาง
และพนักงานขับรถเทศกาลปีใหม่ประจ าปี 2563 

งานโครงการพิเศษ 100,380.00 100,380.00 

39 
โครงการฮอนด้าประหยัดน้ ามันเช้ืเพลิง ประเภทรถตลาด 
auto 1-3 

งานโครงการพิเศษ 60,000.00 59,400.00 

40 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2563 
แผนกการโรงแรม 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 15,900.00 15,900.00 

41 
โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

81,500.00 81,500.00 

42 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนแผนกวิชาไฟฟูา 
แผนกวิชา 

ช่างไฟฟูาก าลัง 
126,000.00 126,000.00 

43 โครงการติดต้ังเครื่องเจาะต้ังโต๊ะแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
แผนกวิชา 

เทคนิคพื้นฐาน 
59,000.00 59,000.00 

44 
โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 

งานประชาสัมพันธ ์ 9,000.00 3,336.26 

45 
โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ปูายรับสมัครนักเรียน
ประจ าปีพ.ศ. 2563 ถึง 2565  

งานประชาสัมพันธ ์ 80,000.00 26,812.06 

46 
โครงการจัดท าสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

งานประชาสัมพันธ ์ 250,000.00 202,230.00 

47 
โครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ 2562 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

แผนกวิชาสามัญ 10,000.00 9,996.04 

48 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

147,900.00 147,660.00 

49 
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวสัญจรอาชีวศึกษาเรียน
แล้วมีอนาคตประจ าปีการศึกษา 2562 

งานแนะแนว 35,000.00 23,458.00 

50 
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
2562 

งานสวัสดิการ 63,130.00 63,130.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

51 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อปูองกันการแพทย
ระบาดของไวรัสโควิด-19 

งานสวัสดิการ 12,000.00 11,600.00 

52 
โครงการ Big Cleaning Day เพื่อปูองกันการแพรก่ระจาย
ของเช้ือไวรัสโควิด-19  

งานสวัสดิการ 7,800.00 7,800.00 

53 
โครงการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ปวช 1 ปวส 1ภาคเช้า และ ปวช 2,3 และ ปวส 2 ภาคบ่าย 

งานครูที่ปรึกษา 
งานทะเบียน 

30,000.00 30,006.25 

54 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ มัลติฟั่งช่ันอิงค์
เจ็ท ด า Epson L6170* งานครูที่ปรึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 9,700.00 9,700.00 

55 โครงการร้อยดวงใจสุพรรณิการ์ งานกิจกรรม 4,580.00 4,580.00 
56 โครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ งานกิจกรรม 5,000.00 4,759.96 
57 โครงการตะกร้อมิตรภาพ งานกิจกรรม 3,000.00 2,636.00 
58 โครงการวันธีราชเจ้า งานกิจกรรม 3,500.00 3,500.00 
59 โครงการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง งานกิจกรรม 5,000.00 4,901.71 
60 โครงการปรับปรุงระแนงพลางแดด โรงอาหาร งานอาคาร 23,637.00 23,637.00 

61 
โครงการปลูกปุาชายเลนน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

งานกิจกรรม 3,000.00 3,000.00 

62 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ งานกิจกรรม 5,000.00 4,469.24 

63 
โครงการท าบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวนั
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

งานกิจกรรม 7,000.00 6,756.25 

64 
โครงการแบ่งปันน้ าใจเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 1,000.00 963.00 

65 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมและห้อง อวท 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 37,000.00 37,000.00 

66 โครงการปรับปรุงระแนงพลางแดด หน้าต่างห้องพยาบาล งานอาคาร 17,190.62 17,190.62 

67 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งานทวิภาคี - - 

68 
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 322,125.64 322,125.64 

69 
โครงการศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 
2563 

งานบุคลากร 68,000.00 68,000.00 

70 โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แผนกวิชาคอมธุรกิจ 
แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
500,000.00 499,000.00 

71 
โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา 
V-net ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานวัดผล 1,000.00 963.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

72 โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 7,500.00 7,427.03 

73 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองในงาน
มหกรรมยานยนต์ ครั้งท่ี 36 

งานกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 

74 
โครงการปรับปรุงเจาะช่องลมระบายอากาศโรงอาหาร 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 10,700.00 10,700.00 

75 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ นักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

งานครูที่ปรึกษา 26,000.00 25,970.00 

76 โครงการ สร้างบ้านพักครูชั่วคราว งานอาคาร 16,450.00 16,450.00 

77 
โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพส าหรับ
นักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานวัดผล 3,500.00 3,150.00 

78 
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ศาลตายาย 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 16,000.00 16,000.00 

79 
โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนออนไลน ์ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

320,000.00 320,000.00 

80 
โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและ
งบประมาณ  

งานพัสดุ 200,000.00 200,000.00 

81 
โครงการจัดซื้อโปรแกรมบุคลากรและลงเวลาการปฏิบัติงาน
พร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานบุคลากร 40,000.00 40,000.00 

82 
โครงการมาตรการสร้างความปลอดภัยเพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

งานสวัสดิการ 3,000.00 2,204.82 

83 
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อสร้างมาตรการ การ
แพร่ระบาดของไวรัส covid-19 

งานสวัสดิการ 6,000.00 5,550.00 

84 
โครงการประชุมและพิธีส่งมอบต าแหน่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา วท.พัทยา ปี 2562 

งานกิจกรรม 41,370.00 31,664.11 

85 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Movable Virtual Class Room) ระยะท่ี 1 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

500,000.00 499,000.00 

86 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์(Movable Virtual Class Room) ระยะท่ี 2 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

500,000.00 495,000.00 

87 
โครงการอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

12,250.00 11,713.00 

88 
โครงการจัดหาผู้ประกอบการตรวจสุภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานสวัสดิการ 300,000.00 300,000.00 

89 
โครงการ จัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อปูองกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

งานสวัสดิการ 190,000.00 190,000.00 
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90 
โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 55,861.00 55,861.00 

91 
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 454,600.00 385,131.71 

92 โครงการตัดชุดลูกเสือให้กับผู้ก ากับลูกเสือประจ าปี 2563 ชมรมลูกเสือ 36,000.00 36,000.00 

93 
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

งานกิจกรรม 19,180.00 16,336.72 

94 
โครงการ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจ าปีการ พ.ศ.
2563 

งานประชาสัมพันธ ์ 30,000.00 30,000.00 

95 
โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ระยะท่ี 2 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 267,000.00 267,000.00 

96 
โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟูาโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ
นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

งานอาคาร 65,000.00 65,000.00 

97 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ประจ าปี 
พ.ศ.2563 

แผนกวิชา 
ช่างไฟฟูาก าลัง 

150,000.00 148,730.00 

98 
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 1-4 ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 16,040.00 11,143.00 

99 
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน e to e ปีงบประมาณ 
พ.ศ 2563 

งานความร่วมมือ 24,728.00 24,728.00 

100 
โครงการ สัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ชมรมลูกเสือ 28,500.00 26,523.75 

101 
โครงการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานประกนัฯ 18,980.00 18,054.95 

102 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานอาคาร 19,975.00 19,975.00 

103 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือไรวัสโคโรน่า (โควิค-19) ปีการศึกษา 2563 

งานสวัสดิการ 82,800.00 81,646.30 

104 
โครงการขนส่งครุภัณฑ์เรือตรวจการ และรถยนต์เพื่อ
การศึกษา 

แผนกวิชาช่างยนต์ 12,000.00 12,000.00 

105 
โครงการ ถนนคอนกรีต ทางรถจักรยานต์ นักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2563 

งานอาคาร 102,500.00 102,500.00 

106 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎ ี511 แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

28,470.00 28,389.24 

107 
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานกิจกรรม 4,540.00 4,043.01 
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108 
โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องเรียนเฉพาะทางอีซูซุ 
(ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุน
โดยอีซูซุ) 

แผนกวิชาช่างยนต์ 138,000.00 138,000.00 

109 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน วิชาลูกเสือวิสามัญ ชมรมลูกเสือ 175,000.00 166,250.00 

110 
โครงการ พิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 

งานกิจกรรม 43,468.00 43,274.20 

111 
โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 

งานกิจกรรม 2.421.63 2,131.44 

112 
โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าองค์การนักองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
พัทยาประจ าปีงบประมาณ 2563 

งานกิจกรรม 18,200.00 18,105.00 

113 
โครงการควบคุมการผลิตและบ ารุงรักษาระบบประปา
ชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fit it center) 

งานโครงการพิเศษ 28,740.00 24,500.00 

114 
โครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ 2563 

งานอาคาร 74,970.00 74,970.00 

115 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายพระแม่แห่ง
แผ่นดิน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี ประจ าปี 
2563 

งานกิจกรรม 7,200.00 6,966.04 

116 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ระยะ 1 

งานโครงการพิเศษ 200,000.00 138,905.02 

117 
โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา บริการส่งข่าวสาร
ทางอิเล็กทรอกนิกส์ (RMS 2016) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งานปกครอง 210,000.00 210,000.00 

118 
โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปี 2563 

งานวางแผนฯ 1,000.00 999.98 

119 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไรวัส โควิค-19 

งานสวัสดิการ 53,200.00 52,044.99 

120 
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดโรงจอด
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาและภายในพื้นท่ี
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2563 

งานปกครอง 30,000.00 30,000.00 

121 
โครงการรับการตรวจเย่ียมเยาวขนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชีนูปถัมภ์ ประจ าปี 
2563 

งานแนะแนว 7,200.00 7,200.00 

122 
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 13,524.90 12,807.15 
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123 
โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์เพื่อรองรับการจัดกีฬาสีภายใน
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 32,670.00 32,670.00 

124 โครงการพัฒนาสถานท่ีส าคัญทางศาสนา ณ วัดกระทิงลาย งานกิจกรรม 2,000.00 1,981.50 

125 
โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน 

งานกิจกรรม 6,195.00 6,179.98 

126 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การติดต้ังและ
ใช้งานไฟเบอร์เซนเซอร์เพื่อตรวจจับวัตถุ SensorAmplifier 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนกวิชา 
เมคคาทรอนิกส์ 

250,000.00 249,600.00 

127 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ชุดรับสัญญาณ
ประเภทดิจิตอล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนกวิชา 
เมคคาทรอนิกส์ 

250,000.00 249,500.00 

128 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบ
หน้าจอสัมผัส Human Machine ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

แผนกวิชา 
เมคคาทรอนิกส์ 

250,000.00 249,800.00 

129 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การใช้งานวิชั่น
เซนเซอร์เพื่อหาต าแหน่งของช้ินงานองศาการหมุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนกวิชา 
เมคคาทรอนิกส์ 

250,000.00 249,800.00 

130 
โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนือ่งในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชมรมลูกเสือ 7,000.00 7,000.00 

131 
โครงการเปิดกองลูกเสือวิสามัญและพิธีสวนสนามเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือ
วิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชมรมลูกเสือ 8,000.00 7,232.50 

132 
โครงการแสงสว่างพลังงานสะอาด องค์พระวิษณุ หอพระ 
และหน้าตึกอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 103.892.72 103.892.72 

133 
โครงการจัดท าซุ้มนั่งพักผ่อน นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 120,609.33 120,609.33 

134 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ มัลติฟั่งช่ันอิงค์
เจ็ท ด า Epson L6190 ประจ าปีงบประมาณ 2563 งาน
บุคลากร 

งานบุคลากร 12,090.00 12,090.00 

135 
โครงการหลังสู้ฟูาหน้าสู้ดิน แผนกชมรมวิชาชีพเมคคาทรอ
นิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 4,020.00 4,020.00 

136 
โครงการหลังสู้ฟูาหน้าสู้ดิน แผนกชมรมวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 4,020.00 4,020.00 

137 
โครงการอบรมส่งเสริมภาษาต่างประเทศส าหรับงาน
โรงแรม ประจ าปี 2563 

งานกิจกรรม 5,000.00 4,142.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

138 
โครงการการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งานทวิภาคี 104,900.00 104,823.18 

139 
โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
การศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 20,000.00 20,000.00 

140 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ งานกิจกรรม 2,350.00 2,115.03 

141 
โครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ 2563 (2) 

งานอาคาร 44,256.00 44,256.00 

142 
โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

200,070.00 200,070.00 

143 
โครงการอบรมส่งเสริมภาษาต่างประเทศส าหรับงาน
ท่องเท่ียว ประจ าปี 2563 

งานกิจกรรม 5,000.00 4,091.50 

144 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและการใช้งานระบบการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษา (RMS2020) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งานศูนย์ข้อมูล 3,500.00 3,500.00 

145 
โครงการประกวดภาพถ่ายภาพความคิดสร้างสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 1,840.00 1,840.00 

146 
โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานศูนย์ข้อมูล 5,000.00 4,905.00 

147 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันใน
องค์กร 

ฝุายพัฒนากิจการฯ 100,000.00 100.000.00 

148 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถส่ีล้อเครื่องยนต์ขนส่งประจ างาน
อาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร 173,010.00 173,010.00 

149 
โครงการจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนวิชาเครื่องเสียงของ
นักเรียน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

30,000.00 30,000.00 

150 
โครงการจัดซื้อส่ือและส่ือนิทรรศการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ 2563 

งานวิทยบริการ 104,983.00 104,983.00 

151 
โครงการจัดหาส่ือออนไลน์สาขางานการโรงแรม จ านวน 24 
รายวิชา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 99,000.00 99,000.00 

152 
โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนกวิชาช่างเช่ือม 277,165.00 277,165.00 

153 
โครงการส่งเสริมนักขายมือโปรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 1,500.00 1,500.00 

154 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเก็บขยะชายหาดพัทยาเหนือ งานกิจกรรม 760.00 760.00 

155 
โครงการจัดซื้อชุดส่ือขยายเสียงประกอบการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

179,600.00 166,537.50 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

156 
โครงการจัดซื้อส่ือนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2563 

งานวิทยบริการ 210,000.00 209,500.00 

154 
โครงการจัดซื้อวัสดุในงานส่ือการเรียนการสอน วิทยาลัย
เทตนิคพัทยา ปังบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

178,400.00 178,400.00 

158 
โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนกวิชาช่างยนต์ 400,000.00 399,966.00 

159 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2563 

งานสวัสดิการ 104,300.00 104,300.00 

160 
โครงการศึกษาดูงาน Jop Expo Thailand 2020 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

งานแนะแนว 244,720.00 154,000.00 

  
 








































































































































































