
 

 



 

ค าน า 
 

 ตามท่ีงานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 นั้น เมื่อส้ินปีงบประมาณจึงได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ของสถานศึกษา  
 งานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ หวังว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปใช้เป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงพัฒนางาน/โครงการของ
วิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 

                           งานวางแผนและงบประมาณ  
         ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

         วิทยาลัยเทคนิคพัทยา



 

สารบญั 
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รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
นายณรงค์  สุขเจริญ  นายวิทยา  อินสว่าง  นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง  นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน ์

 

   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  ตลุนจันทร์ 

 หน.งานการเงนิ  หน.งานวางแผนและงบประมาณ  หน.งานกิจกรรมนักเรยีน นกัศึกษา   หน.แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ ์  หน.แผนกวิชาการบัญช ี  หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 นางสาวป่ินมณี  เจริญคลัง  นายนพรัตน ์ กล่ินหอม  นางสุรีย ์ หนองกก  นายปริปูรติ  ศรีบุญเรือง  นางสาวป่ินมณี  เจริญคลัง  นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 
         
 

หน.งานบัญช ี
 หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  หน.งานครูทีปรึกษา  หน.แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  หน.แผนกวิชาการตลาดและ 

การจัดการโลจิสติกส์ 
 หน.งานส่ือการเรยีนการสอน 

 นางสาวสมฤทัย  บุญกอ่  นายสง่า  คูค า  นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว  นายจารึก  จารุมิตร  นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง  นายเดชา  เฉยพันธ ์
       
 หน.งานบริหารทั่วไป  หน.งานความร่วมมือ  หน.งานปกครอง  หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส์  หน.แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
 นางสาววาสนา  มลสุวรรณ  นางสาวศศิธร  อมรพันธ ์  นายจีราศักดิ ์ วุฒิศรีศิริพร  นายสง่า  คูค า   
       
 หน.งานทะเบียน  หน.งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ์  หน.งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน  หน. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ 
 นางสาวธนภรณ ์ ศิลาราช  นางสาวมณีรัตน์  บัวค า  นายชาตรี  ม่วงเขาแดง  นางสุรีย ์ หนองกก  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 
         
 หน.งานบุคลากร  หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  หน.งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา  หน.แผนกวิชาเคร่ืองกล  หน.แผนกวิชาหลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน 
 นางอัญชลี  บุญก่อ  นางสาวสมคิด  หมั่นหาด ี    นายไกรวัฒน์  บุญชยัสวัสดิ ์  นายสมนึก  บุญช่วยชาต ิ
         
 หน.งานพัสด ุ  หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกจิ  หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  หน.งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 นางอารีรัตน ์ เสยีงเพราะ  นางประริญญา  ว่องไว  นายวสันต ์ อารีย ์  นางสาวกาญจนา  ยอดศรีค า  นางสาวอรพนิท ์ อึง๊เจริญ 
        

 หน.งานอาคารสถานที ่      หน.แผนกวิชาเคร่ืองมอืกลและซอ่มบ ารุง  หน.งานวัดผลและประเมินผล 
 นายนที  ลอยเมฆ      นายสุริยา  สวัสดิ์นพรัตน ์  นางสาวเอ็นด ู มงักรแสงแก้ว 
        
 หน.งานประชาสัมพนัธ ์      หน.แผนกวิชาโลหะการ  หน.งานวิทยบริการและห้องสมดุ 
 นายบอย  โคตรภักด ี      นางอารีรัตน ์ เสยีงเพราะ  นางสาวอรวรรณ  เกตโุชต ิ
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      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       Office of Vocational Education Commission 

 
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค   
 

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. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริม
การศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 

2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 

2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
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2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์และ 

รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ี 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลีย่นการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอยา่งมีคุณภาพ” 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมนิผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
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2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพครู 
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3.4 ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
 

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ 

เรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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 ข้อมลูจังหวัดชลบุร ี

 

 
 

1.  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 
 1.1  ประวัติเมืองชลบุรี 
  จังหวัดชลบุรี  เป็นดินแดนท่ีปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวารวดี ขอม และ
สุโขทัย แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ  โดยใน
ท าเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยาก าหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองช้ันจัตวา ส่วนแผนท่ีไตรภูมิก็มีช่ือต าบลส าคัญของ
ชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ปัจจุบันคือ
บางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรท้ังบนบกและในทะเล มีการ
ท าไร่ ท านา ท าสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนท่ีล่องเรือส าเภาเข้ามาค้าขายกับ
กรุงสยามด้วยดินแดนท่ีเรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือสามารถย้อน
ไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชนกลุ่มนี้นิยมใช้
ขวานหินขัดเพื่อการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและก าไล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลายท่ีเกิดจากการใช้เชือก
ทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มี
การขุดส ารวจท่ีต าบลพนมดี อ าเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ท าให้
สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็นที่ต้ังเมืองโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองถึง 3 
เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีใน
ปัจจุบัน 
 1.2  สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 
   1. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา  พื้นท่ีซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดชลบุรีมีเมืองศรีพโลและเมืองพระรถต้ังอยู่
แล้ว โดยทุกวันนี้ยังมีหลักฐานความเป็นเมืองบางอย่างปรากฏชัดอยู่  
  2. ยุคกรุงศรีอยุธยา  เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอาจเส่ือมไปแล้ว  และมีชุมชนท่ีรวมกันอยู่
หลายจุด ในลักษณะเป็นบ้านเมือง  อาทิ  บางทราย  บางปลาสร้อย  บางพระเรือ  บางละมุง  ฯลฯ 
  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 (ท่ีต้ังตัว
เมือง) อ าเภอพานทอง  อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอพนัสนิคม  อยู่ในเขตการปกครองระยะต้นต่อมาในระยะหลัง
ปี พ.ศ.2460  จึงมีอ าเภอศรีราชาและอ าเภออื่นๆ เกิดขึ้นรวมกันอยู่ในเขตเมืองชลบุรี 
  -  ช่วงสาม (ต้ังแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน) มีการเปล่ียนแปลงรูปการปกครองประเทศครั้ง
ใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ “เมือง” ท่ัวราชอาณาจักร  แล้วต้ังขึ้น
เป็น “จังหวัด” แทน  
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1.3  ประวัติเมืองพัทยา 
  เดิมท่ี "พัทยา" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ  เริ่มรู้จักกันจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 
2310 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า 3เดือน พระยาตาก (สิน)ขณะนั้นยังเป็นพระยาก าแพงเพชร ลงความเห็น
ว่าหากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไปจะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอนพระยา
ก าแพงเพชรจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปต้ังหลักใหม่ให้มีก าลังทัพเข้มแข็งขึ้นค่อยกลับมากู้กรุงคืนพระยา
ก าแพงเพชรได้เริ่มเคล่ือนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอยหนีการตามล่า 
ของทหารพม่าไปพลางจนกระท่ังเลยเข้าแขวงเมือชลบุรีพระยาก าแพงเพชรหยุดพักทัพท่ีบริเวณหน้าวัดใหญ่อิน
ทรารามในปัจจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ ต าบลนาเกลือแขวงเมืองบาง
ละมุง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังสถานีต ารวจภูธรพัทยาตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าวเอาไว้
ว่าขณะท่ี นายกลม  เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ท่ีนั่นต้ังทัพคอยสกัดคิดจะต่อรองพระยาก าแพงเพชรในตอนนั้น
ขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารท่ีร่วมเดินทางมาแห่ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวก
พลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรงกลัวพระเดชานุภาพวางอาวุธส้ินพาพรรคพวก
พลเข้าร่วมกองทัพกับพระยาก าแพงเพชรจากนั้นพระยาก าแพงเพชรก็น้ าทัพไปหยุดประทับ ณ สถานท่ีท่ีมีหนอง
น้ าครั้งรุ่งขึ้นหรือวันอังคารแรม 6 ค่ าเดือนยี่ นายกลมจึงน าไพร่พลหมื่นหนึ่งน าทัพไปถึง ณ ต าบลหนึ่งและหยุดพัก
เสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอมเทียนและทุ่งไก่เต้ีย สัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็
เรียกต าบลนี้ว่า "ทัพพระยา"และเปล่ียนมาเรียกใหม่ "พัทธยา"เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณท่ีพระยาตากมาต้ังทัพนั้น
ท าเลดี และมีลมทะเลช่ือ "ลมพัทธยา"ซึ่งก็คือลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้น
ฤดูฝนจึงเรียกสถานท่ี แห่งนี้ว่า "หมู่บ้านพัทธยา"ต่อมาปัจจุบันค าว่า"พัทธยา"ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยา" 
 

2.  สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 
 2.1  ตราประจ าจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
  
 
   

  

 
 

ตราจังหวัดชลบุรี เป็นรูปภู เขาอยู่ ริ มทะเล   แสดงถึง สัญลักษณ์ส าคัญ 2 ประการของ
จังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์  และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขา
สามมุข  อันเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักด์ิสิทธิ์   เป็นท่ีเคารพของชาวชลบุรี  ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป  ซึ่งต่างมีความเช่ือตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ท่ีมาเคารพกราบไหว้ให้
พ้นจากภยันตรายต่างๆได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปู
ชนียสถานและสัญลักษณ์ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด   
 

 2.2  ค าขวัญประจ าจังหวัด 
  “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน   จักสานดี  ประเพณีว่ิงควาย”  
 
 
 

ธงประจ าจังหวัดชลบรุ ีตราประจ าจังหวัดชลบรุ ี
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 2.3  ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัด  
  ดอกไม้ประจ าจังหวัด  ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่า  ช่ือวิทยาศาสตร์  
Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  สูง 
15-25 เมตร เปลือกต้นสีน้ าตาลด าแตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มีดอกระหว่างเดือน
มีนาคม-เดือนเมษายน โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อท่ีซอกใบกลีบดอกสีเหลืองอ่อนและมีกล่ินหอมอ่อนๆ ส าหรับ
การน าไปใช้ประโยชน์  เช่น  เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้ผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ าใช้สระผมและ
ประโยชน์ในทางสมุนไพร  คือ  แก่นมีรสขมฝาดร้อน  ใช้บ ารุงโลหิตแก้กระษัย  แก้คุดทะราด  แก้ผ่ืนคัน  และขับ
ปัสสาวะพิการ 
 2.4  วิสัยทัศน์จังหวัด 
  “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจช้ันน า โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ท่ีเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานท่ีท่องเท่ียวระดับนานาชาติ และ
ระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติท่ียั่งยืน” 
 2.5  พันธกิจจังหวัด 

 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
 2.  สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 
 3.  บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
 5.  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 
2.6  ค่านิยมจังหวัดชลบุรี 

 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 2.7  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้ชลบุรี
เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับความเปล่ียนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความต้องการ
ของตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับเปล่ียนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และ
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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    ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัด
ช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝุายธรรมยุต กรมได้แต่งต้ังนายบรรพต  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  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
 พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)รุ่นแรก 1
    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 สาขาวิชาช่าง   
      อิเล็กทรอนิกส์  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 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  พุทธศักราช 2556 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 
1 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
2 นายวิทยา                  อินสว่าง รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 
3 นายณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
4 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
5 นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

  

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2561 
 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) 

3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
  3.1 สาขางานงานโครงสร้าง (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) 
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 7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
  7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ) 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 4 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 (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 (ม.6, ปวช.) 
  2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ปกติ)  
 3. สาขาวิชาไฟฟูา (ม.6, ปวช.) 
  3.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
  3.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิภาคี) 
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6, ปวช.) 
  4.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (ทวิภาคี) 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6, ปวช.) 
  5.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปกติ) 
 6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  6.1 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต (ทวิภาคี) 
 7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6 , ปวช.) 
  7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) 
 8. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6 , ปวช.) 
  8.1 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ทวิภาคี) 
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 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
  1.1  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
 2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
  2.1  สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
  2.2  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (ทวิภาคี) 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6, ปวช.) 
  3.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)  
 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, ปวช.) 
  2.1  สาขางานการท่องเท่ียว (ปกติ) 
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
2.  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

 1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์  
 2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ม.6, ปวช.) 
  2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  
 3. สาขาวิชาไฟฟูา (ม.6, ปวช.) 
  3.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
 4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  4.1 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
 5. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6 , ปวช.) 
  5.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
  1.1  สาขางานการบัญชี 
 2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
  2.1  สาขางานการตลาด  
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6, ปวช.) 
  3.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว1 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6, ปวช.) 
  1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 

ประเภทวิชาคหกรรม 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 1.1  วิชาขนมอบ 

  1.2  วิชาขนมอบยอดนิยม 
 2. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  2.1  วิชาเส้ือเบ้ืองต้น 
  2.2  วิชากางเกงสตรี 
  2.3  วิชาเส้ือสมัยนิยม 1 
  2.4  วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม 1 
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
4.หลักสูตรเสริมอาชีพ 
 ประเภทวิชาหลักสูตรเสริมอาชีพ 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1.1 แกนมัธยม/ประถม 
 

5.หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ประเภทวิชาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

1.1 ฝึกอบรม 108 อาชีพ  
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2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 

วิสัยทัศน์ Vision  
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคคลตามศักยภาพ 
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นหนึ่งในผู้น าการอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี 

 

พันธกิจ Mission 
 1.  ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและ
ของประเทศ  
 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 
  

เป้าประสงค์ Goal 
 1.  ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหารและประกอบอาชีพใน
ระดับสากล  
 2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
คุณธรรม 
 3.  ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 4.  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ  และต่อ
ยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1   ด้านการพัฒนาผลการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ

หรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูง 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเล็งเห็น

ความส าคัญของวิชาชีพที่มีต่อสังคม  
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กลยุทธ์ที่ 2   ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของหน่วย 
  ต้นสังกัด 
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการด้านบุคลากรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มาตรการที่ 3 บริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี มีการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 5 มีการระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

กลยุทธ์ที่ 3   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรการที่ 1 พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  

กลยุทธ์ที่ 4   ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
มาตรการที่ 1 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

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  ๔  สัจธรรมของพระพุทธเจ้า 
(๑) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(๒) ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความด้ินรนทะยานออก 
(๓) นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความด้ินรนทะยานออก 
(๔) ม  หมายความว่า  อริยมรรค  ๘  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 าเนิดใน

อินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณพระ
อุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝูายค า 
น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ 
เป็นใบเด่ียวรูปฝุามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบ
เป็นคล่ืน ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งสีเหลือง ดอก
ออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน ไม่มีกล่ิน ขณะ
ออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูป
ไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝูายหุ้มเมล็ด มีท้ัง

กลีบเด่ียวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์ไม้
งามนี้ปลูกในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นายบรรพต  ศิริพัลลภ 
ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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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 2561 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา 
1. บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมศูนย์สอบและฝึกอบรมบุคลากรด้าน NDT ได้ใบอนุญาตด้านการตรวจสอบโดย

ไม่ท าลายระดับสากล ระดับ 2 
2. การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “ซาลาเปาเบญจรงค์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับ อศจ.ชลบุรี 
3. การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “ซาลาเปาเบญจรงค์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 3 เหรียญเงิน ระดับ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกทม. 
4. ได้รับรางวัลด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว การประเมินศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ 4 ดาว 
5. กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประเภทกีฬากรีฑา  
1. รางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ าหนักชาย 
2. รางวัลชนะเลิศ ขว้างจักรชาย 
3. รางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลนชาย 
4. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์ชาย 
5. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตรชาย 
6. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตรชาย 
7. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตรชาย 
8. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมสเลย์หญิง 
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 100 เมตรชาย 
10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 4x100 เมตรหญิง 
11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 200 เมตรชาย 
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12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 100 เมตรหญิง 
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 800 เมตรหญิง 
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 
1. รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียวชาย 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย 
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง) 
1. รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียวหญิง 
2. รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง 
ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น (ชาย) 
1. รางวัลชนะเลิศ น้ าหนักไม่เกิน 60 กก. 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วอลเลย์บอลหญิง 
ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย) 
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 บาสเกตบอลชาย 

6. การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งท่ี 12 หนุมานเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
1. รางวัลชนะเลิศ กีฬาขว้างจักร 
2. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร 
3. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4x400 เมตร 
4. รางวัลรองชนะเลิศ วิ่งผลัดเมดเล่ย์ 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วิ่ง 4x100 เมตร 
6. รางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลม 
7. รางวัลรองชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร 
8. รางวัลรองชนะเลิศ วิ่งวิบาก 2,000 เมตร 
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วิ่งผลัดเมดเล่ย์ 
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ข้อมูลอาคารและสถานท่ี 
 

ขนาดและท่ีต้ัง 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สถานศึกษาต้ังอยู่เลขท่ี 15/ 17 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดหนองเกตุใหญ่ ถนนสุขุมวิท ต าบล

นาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 เว็บไซต์ : www.pattayatech.ac.th , E-mail 
Address:blm_iacec@hotmail.com ,  Facebook : pattayatech โทรศัพท์ 038-222118, 038-221643 
โทรสาร 038-221818  มีเนื้อท่ีประมาณ 35 ไร่ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  

 

 1.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคารบริหารธุรกิจ สุพรรณิการ์ 1) 
  ลักษณะอาคาร  ตึก  4  ช้ัน  20  ห้อง 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 10 เมตร ยาว  48 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี  พ.ศ.  2537 
  การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ     
                        2.อาคารส านักงานหอประชุม  (อาคารสุพรรณิการ์ 2) 
  ลักษณะอาคาร      คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
  ขนาดอาคาร         กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
  ก่อสร้าง              ปี พ.ศ. 2537 
 การใช้งาน           หอประชุม/ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
 3.อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (อาคารสุพรรณิการ์ 3) 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 5 ห้อง 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2541 
  การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ 
 4.อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ (อาคารสุพรรณิการ์ 4) 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2537 
  การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
 5.อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (อาคารสุพรรณิการ์ 5) 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2537 
  การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฏี/โรงฝึกงาน 

 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/
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6.อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(อาคาร 
สุพรรณิการ์ 6) 

  ลักษณะอาคาร  ตึก 4 ช้ัน 40 ห้อง 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2541 
  การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฎี/โรงฝึกงาน 
 7.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคารศูนย์วิทยบริการ สุพรรณิการ์ 7) 
  ลักษณะอาคาร  ตึก 4 ช้ัน 8 ห้อง 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 9 เมตร ยาว 38.25 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2544 
  การใช้งาน  ห้องปฏิบัติการ/ห้องสมุด  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานส่ือการ 
     เรียนการสอน/ห้องประชุม 2 
 8.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคารสุพรรณิการ ์8) 
  ลักษณะอาคาร  ตึก  4  ช้ัน  16  ห้อง 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี  พ.ศ.  2554 
  การใช้งาน  ห้องเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 9.อาคารอ านวยการ (อาคารสุพรรณิการ์ 9) 
  ลักษณะอาคาร  ตึก  3  ช้ัน  14  ห้อง 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี  พ.ศ.  2558 
  การใช้งาน  ห้องผู้อ านวยการ / ห้องรองผู้อ านวยการ /อาคารส านักงาน 
 10.อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์ 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2551 
 การใช้งาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
 11.อาคารส านักงานเอนกประสงค์ (พละศึกษา) 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2548 
  การใช้งาน  สนามกีฬา/จัดกิจกรรม 
 12.อาคารส านักงานพัสดุกลาง  (อาคารชั่วคราว) 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2544 
  การใช้งาน  ส านักงานพัสดุกลาง 
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 13.อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว) 
  ลักษณะอาคาร  โรงเรือนเปิดโล่ง  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2544 
  การใช้งาน  ปลูกพืชไร้ดิน 
 14.อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2538 
  การใช้งาน  บ้านพักผู้อ านวยการ 
  มีพื้นท่ีใช้สอย  112  ตารางเมตร 
 15.อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง 
  ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 6.2 เมตร ยาว 18 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2540 
  การใช้งาน  บ้านพักครู – อาจารย์ 
 16. อาคารชั่วคราว 
  ลักษณะอาคาร  อาคารชั้นเดียว 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2554 
  การใช้งาน  ส านักงาน E-Office 
 17. อาคารคูหาลูกเสือ   
  ลักษณะอาคาร  อาคารชั้นเดียว 
  ขนาดอาคาร  กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
  ก่อสร้าง   ปี พ.ศ. 2554 
  การใช้งาน  อาคารคูหาลูกเสือ   
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4.  ข้อมูลบุคลากร 
 

อัตราก าลัง ปี 2561   ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
      ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร 
 

 บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน    5 คน 
  ข้าราชการครู   จ านวน  16 คน 
  พนักงานราชการ   จ านวน  26 คน 
  ครูอัตราจ้าง   จ านวน  32 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน  36 คน 
  รวมจ านวนบุคลากร  จ านวน          115 คน 
 

ตารางที่  1  อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
  

อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ระดับต าแหน่ง ระดับวิทยฐานะ ระดับการศึกษา 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ผู้บริหาร - - - 5 - 4 1 - 
ข้าราชการ (ครู) 1 9 3 2 - 3 13 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - 3 23 - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 1 33 - 

ลูกจ้างชั่วคราว         
     เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - 14 22 
     พนักงานขับรถ - - - - - - - 3 
     นักการภารโรง - - - - - - - 10 

รวมทั้งสิ้น 1 9 3 7 - 11 84 35 
 

ที่มา  :  งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 
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5.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และ ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับท่ีเปิดสอน ดังนี้ 
 

ตารางที่  1  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,616 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 635 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ   163 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 

5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 
 รวมทั้งสิ้น 2,414 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2561  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

 
 

ตารางที่  2  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,850 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 804 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ 335 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 

5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 
 รวมทั้งสิ้น 3,153 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2561  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
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จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ตารางที่  3  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 49 
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 36 
3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 7 

4 สาขาวิชาช่างไฟฟูา 31 
5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 
6 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 22 
7 สาขาวิชาการบัญชี 35 
8 สาขาวิชาการตลาด 27 
9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 5 
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 
11 สาขาวิชาการโรงแรม 43 
12 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 9 
 รวมทั้งสิ้น 325 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 
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ตารางท่ี  4  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 28 
2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 8 
3 สาขาวิชาไฟฟูา 19 
4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 18 
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 
6 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 23 
7 สาขาวิชาการบัญชี 20 
8 สาขาวิชาการตลาด 16 
9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 
10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 25 
11 สาขาวิชาการโรงแรม 21 
12 สาขาวิชาการท่องเท่ียว - 
 รวมทั้งสิ้น 216 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 
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ตารางที่  5  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ หลักสูตรเสริมอาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ  
      1.1  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 163 
2 หลักสูตรเสริมอาชีพ  
      2.1  เสริมอาชีพ (แกนมัธยม) - 
3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  
      3.1  108 อาชีพและอื่นๆ  - 
 รวมทั้งสิ้น 163 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  
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6.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

6.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ 
ใช้จ่ายจริง 

ยอดเงิน 
คงเหลือ 

งบบุคลากร      

เงินเดือน (ข้าราชการ) 8,545,360.64 8,545,360.64 - 

เงินวิทยฐานะ 601,996.77 601,996.77 - 

ค่าครองชีพ  401,754.84 401,754.84 - 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,427,890.00 6,427,890.00 - 

รวมจ านวนเงิน 15,977,002.25 15,977,002.25 - 

งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)    

งปม.ปวช 1,252,800.00 1,252,799.70 0.30 

งปม.ระยะส้ัน 546,800.00 546,798.52 1.48 

งปม.ปวส 2,685,600.00 2,685,589.93 10.07 

รวมจ านวนเงิน (งบด าเนินงาน) 4,485,200.00 4,485,188.15 11.85 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา    

     -เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1,625,000.00 1,610,000.00 15,000.00 

รวมจ านวนเงิน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,625,000.00 1,610,000.00 15,000.00 
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รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ใช้
จ่ายจริง 

ยอดเงิน 
คงเหลือ 

งบเงินอุดหนุน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)    
ค่าจัดการเรียนการสอน 12,723,250.00 12,723,250.00 - 

ค่าหนังสือเรียน 3,519,500.00 3,519,500.00 - 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 816,960.00 619,160.00 197,800.00 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,742,400.00 1,485,900.00 256,500.00 

ค่ากิจกรรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,687,200.00 1,687,200.00 - 

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุน) 20,489,310.00 20,035,010.00 454,300.00 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป    

เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 446,000.00 446,000.00 - 
เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
     -ทุนเฉลิมราช (ปวช.) 45,000.00 45,000.00 - 
ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 
(ค่าเครื่องมือผู้เรียน) 

552,600.00 547,755.00 4,845.00 

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 1,043,600.00 1,038,755.00 4,485.00 

งบรายจ่ายอื่น    
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

118,000.00 117,998.71 1.29 

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา 200,000.00 199,950.00 50.00 

โครงการพัฒนารูปแบบและยักระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

840,000.00 839,989.08 10.92 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 35,000.00 34,903.99 96.01 

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 25,000.00 24,997.01 2.99 
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ 

150,000.00 150,000.00 - 

โครงการความร่วมมือสูมาตรฐานนานาชาติ 200,000.00 157,200.00 42,800.00 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ  
(E To E) 

938,400.00 938,394.08 5.92 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 379,200.00 - 
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รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ใช้
จ่ายจริง 

ยอดเงิน 
คงเหลือ 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 235,200.00 235,200.00  

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 30,000.00 30,000.00 - 

รวมจ านวนเงิน (งบรายจ่ายอื่น) 3,150,800.00 3,107,832.87 42,967.13 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 46,770,912.25 46,253,788.27 517,123.98 
 

ที่มา : งานการเงินและงานการบัญชี ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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6.2  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ 
ใช้จ่ายจริง 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 
(การเขียนแผนธุรกิจ) 

งานส่งเสริม
ผลิตผล 

127,000.00 127,000.00 

2 โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสมานฉันท์ต้านยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม 557,500.00 557,500.00 

3 โครงการอาชีวะอาสา เทสกาลปี ใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2561 

แผนกวิชา
เครื่องกล 

10,000.00 10,000.00 

4 โครงการอาชีวะอาสา เทสกาลสงกรานต์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

แผนกวิชา
เครื่องกล 

10,000.00 10,000.00 

5 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์อาชีวศึกษาและ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานวิจัย 210,000.00 210,000.00 

6 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

งานหลักสูตร 55,400.00 55,400.00 

8 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานกิจกรรม 140,300.00 140,300.00 
9 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิค

พัทยา 
งานกิจกรรม 42,540.00 42,540.00 

10 โครงการพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แหงแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาส 12 สิงมหาราชินี ประจ าปี 2561 

งานกิจกรรม 18,800.00 18,800.00 

11 โครงการลูกเสือ เนตรนารี กองวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาคและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 7 

ชมรมลูกเสือ 30,660.00 30,660.00 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ 
ใช้จ่ายจริง 

12 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

งานกิจกรรม 9,325.00 9,325.00 

13 โครงการพฤหัสปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

งานกิจกรรม 2,850.00 2,850.00 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในวิทยาลัย (กล้องวงจรปิด) 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

200,000.00 200,000.00 

15 โครงการจัดงานเทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งท่ี 1 
(Open House 2017) 

งานหลักสูตร 300,800.00 300,800.00 

16 โครงการการประชุมทางวิชาการองคืการนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2560 

งานกิจกรรม 175,160.00 175,160.00 

17 โครงการกิจกรรมไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจ าปี
การศึกษา 2561 

งานกิจกรรม 25,000.00 25,000.00 

18 โครงการทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ชมรมลูกเสือ 7,800.00 7,800.00 

19 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
และงานเล้ียงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

งานกิจกรรม 382,810.00 382,810.00 

20 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระยะท่ี 1 

งานโครงการ
พิเศษ 

250,000.00 250,000.00 

21 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระยะท่ี 2 

งานโครงการ
พิเศษ 

250,000.00 250,000.00 

22 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

งานวางแผน - - 

23 โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

งานสวัสดิการ 35,000.00 35,000.00 



32 
 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ 
ใช้จ่ายจริง 

24 โครงการผลิตและพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกรับส่ง
สินค้าขนาดใหญ่ 

แผนกวิชา
เครื่องกล 

- - 

25 โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 
มิถุนายน) ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม 1,500.00 1,500.00 

26 โครงการติดต้ังรางน้ าและซุ้มระแนงพลางแดดส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาบริเวณโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

งานอาคาร
สถานท่ี 

300,000.00 300,000.00 

27 โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมษร 
พ.ศ.2561 

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

32,000.00 32,000.00 

28 โครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช งานกิจกรรม 2,340.00 2,340.00 

29 โครงการปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

งานกิจกรรม 43,150.00 43,150.00 

30 โครงการประกวดวงดนตรีโฟลค์ซองครพันธ์ R วงดนตรี
สากลคนพันธ ์R ระดับสถานศึกา ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ชมรม To Be 
Number One  

3,700.00 3,700.00 

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80,000.00 80,000.00 

32 โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานศูนย์ข้อมูล 5,000.00 5,000.00 

33 โครงการปรับปรุ ง ระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานศูนย์ข้อมูล 250,000.00 250,000.00 

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและการใช้งานระบบการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษา (RMS2016) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานศูนย์ข้อมูล - - 

35 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ครุภัณฑ์ทางด้าน
สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานศูนย์ข้อมูล 1,000,000.00 1,000,000.00 

36 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทพื้นคอนกรีต ฐานราก และ
คานบริเวณโรงอาหารใหม่ ปีงบประมาณ 2561 

งานอาคาร
สถานท่ี 

493,000.00 493,00.00 

37 โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์จ านวน 100 ตัวภายใน
วิทยาลัย 

งานอาคาร
สถานท่ี 

99,000.00 99,000.00 

38 โครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม 4,000.00 4,000.00 
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3.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งาน ส่ง เสริ มผ ลิตผล
ก า ร ค้ า แ ล ะ ก า ร
ประกอบธุรกิจ 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561 

ปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจหารายได้
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 

1 . เ พื่ อ พั ฒ น า ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการให้เกิดศักยภาพใน
การเป็น ผู้ประกอบการโย
เขียนแผนธุรกิจได้ 
2. เพื่อด าเนินการส่งเสริมการ
ท าธุรกิจในสถานศึกษา ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในสังกัด
และประชาชน  เพื่ อสร้ า ง
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       127,000 บาท พัฒนาส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 

เป็นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิด
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการโดย
เขียนแผนธุรกิจได้ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 127,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    127,000 บาท ส่งเสริมการสร้างธุรกิจขนาดย่อมหรือ

การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา เป็นแหล่งแลกเปล่ียน
เรียนรู้การท าธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ
ใหม ่

การติดตามผลการประกอบธุรกิจของผู้
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 127,000 บาท 
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โครงการอาชีวอาสา เทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

วันท่ี 1 มกราคม 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

เพื่อ ให้ประชาชน ผู้ใ ช้พาหนะ เกิด
จิตส านึกในเรื่องของความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

1 . เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ
สาขาวิชาช่างยนต์ และส่งเสริมให้
เ กิ ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร ใ น ก า ร
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ ในสถานศึกษา 
2.เพ่ือปลูกฝังให้เรียนนักศึกษามี
จิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       24,300.00 บาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนได้รับการตรวจ
สภาพและซ่อมแซมจ านวน 200 คัน 

รถยน ต์และ รถ จัก รยานยน ต์ขอ ง
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับ
การตรวจสภาพและซ่อมแซมจ านวน 
200 คัน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 24,300.00 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    9,910.04 บาท เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์

ต ร ง ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษาให้เกิดความช านาญในสาขา
วิชาชีพ 

เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ ส ร้ า ง
ประสบการ ณ์ตร ง ให้ แก่ นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดความ
ช านาญในสาขาวิชาชีพ 

บกศ. 14,170.00 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 24,080.04 บาท 
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โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

วันท่ี  1  ธันวาคม 2560 – 
31 มกราคม 2561 

เพื่อก ากับดูแลการเดินรถโดยสาร
สาธารณะให้มีความพร้อมท้ังสภาพตัว
รถและผู้ขับรถ ในการอ านวยความ
สะดวก ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ
ในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ 

1.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในสถานศึกษา 
2.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกใน
เรื่องความปลอดภัยในการใช้
รถใ ช้ถนน ให้ แก่ นั ก เรี ยน 
นักศึกษา 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       10,000 บาท นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา บกศ. - บาท 

อุดหนุน - บาท 
รวม 10,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    10,000 บาท ลดอั ต ร าก า ร เกิ ดอุ บั ติ เ ห ตุภ าย ใน

สถานศึกษา 100 เปอร์เซ็น 
ลดอัต ราก าร เกิ ดอุ บั ติ เ ห ตุภ ายใน
สถานศึกษา 100 เปอร์เซ็น บกศ. - บาท 

อุดหนุน - บาท 
รวม 10,000 บาท 
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โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์อาชีวศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ง า น วิ จั ย พั ฒ น า 
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
ส่ิงประดิษฐ์ 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
เมษายน 2561 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เป็นท่ีรู้ จัก
แพร่หลายมากขึ้น 
 

1 . เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั ก เรี ยน  – 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ได้แสดงความรู้ความสามารถจาก
การเรียน น ามาออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์ 
2.เพ่ือท าให้ นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รู้จักการ
ท างานเป็นทีม 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นัก เรี ยน  นั ก ศึกษาไ ด้แสดงความรู้
ความสามารถ รู้ จักการท างานเป็นทีม 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียน นัก ศึกษาไ ด้แสดงความรู้
ความสามารถ รู้จักการท างานเป็นทีม 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 230,000 บาท 
รวม 230,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการ บกศ. - บาท 

อุดหนุน 230,000 บาท 
รวม 230,000 บาท 
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โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 
2561 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตาม
ระบบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
และกระบวนการเลือกตั้ง 
2 . เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส า นึ ก 
แ น ว คิ ด  แ ล ะ ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตยแก่นัก เรียน 
นักศึกษา 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
จ านวน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการ
เลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อ น าค ตแ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร ะ ดั บ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1,500 คน เข้าร่วม
โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 5,000 บาท 
รวม 5,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ในขั้นตอนและกระบวนการเลือกต้ัง 
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยได้
เป็นอย่างดี มีจิตส านึก แนวคิด และ
ค่านิยมประชาธิปไตย 

นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนและกระบวนการเลือกต้ัง 
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยได้
เป็นอย่างดี มีจิตส านึก แนวคิด และ
ค่านิยมประชาธิปไตย 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 5,000 บาท 
รวม 5,000 บาท 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ คร้ังที่ 2 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

วันท่ี 1 กันยายน 2560 – 
ตุลาคม 2561 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนมีความสามารถทางด้าน
ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น 

1. เพื่ อส่ง เสริมให้นัก เรียน 
นัก ศึกษาและประชาชนมี
ความสามารถทางด้านทักษะ
อาชีพเพิ่มขึ้น 
2.เพื่อยกระดับสมรรถนะให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี ท่ี
เปล่ียนแปลง 

 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       55,400 บาท ผู้บริหารจ านวน 5 คน ครูผู้สอนจ านวน 
4  คน  ผู้ เ รี ยนจ านวน  50  คนและ
คณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 10 คน 
รวมผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 69 
คน    

ผู้บริหารจ านวน 5 คน ครูผู้สอนจ านวน 
4 คน ผู้ เ รี ยนจ านวน  50  คนและ
คณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 10 
คน  รวม ผู้ เข้ าร่ วม โครงการ ท้ั ง ส้ิน 
จ านวน 69 คน    

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 55,400 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    55,400 บาท ผู้ เข้ าร่ วมรับการอบรมตระหนักถึ ง

ความส า คัญประโยชน์ ในการเรียน
วิชาชีพและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผู้ เข้ าร่วมรับการอบรมตระหนักถึ ง
ความส า คัญประโยชน์ ในการเรียน
วิชาชีพและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 55,400 บาท 
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โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
กันยายน 2561 

เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

1.เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อ
ส ถ า บั น ช า ติ ศ า ส น า 
พระมหากษัตริ ย์ให้กับนักเรียน
นักศึกษา 
2.เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและ
กระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 2 ,000 คน เข้ าร่ วม
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 2,000 คน เข้าร่วม
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 140,300 บาท 
รวม 140,300 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาได้เสริมสร้างจิตส านึกและกระตุ้น
เตือน ปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาได้เสริมสร้างจิตส านึกและกระตุ้น
เ ตือน  ป ลูก ฝังความรั ก เ ทิด ทูน ต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 140,300 บาท 
รวม 140,300 บาท 
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โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปี 2561 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เพื่ อ ให้คณะครู -อาจารย์  นัก เรียน 
นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาได้ร่วม
ท าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และสถาบัน 

1 . เ พ่ื อ ใ ห้ ค ณ ะ ค รู -อ า จ า ร ย์ 
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ของวิทยาลัยได้ร่วมท าบุญ เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
สถาบัน 
2.เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของ
วิทยาลัยอันเป็นการรวมพลังให้
เกิดความสมัคคี 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1 ,500 คน เข้ าร่ วม
โ ค ร ง ก า ร วั น ค ล้ า ย วั น ส ถ า ป น า
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2561 

นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1,500 คน เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร วั น ค ล้ า ย วั น ส ถ า ป น า
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2561 

อุดหนุน 42,450 บาท 
อื่นๆ - บาท 
รวม 42,450 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาได้ร่วมท าบุญเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเองและสถาบัน 

นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาได้ร่วมท าบุญเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเองและสถาบัน 

อุดหนุน 42,450 บาท 
อื่นๆ - บาท 
รวม 42,450 บาท 
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โครงการพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน เน่ืองในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปี 2561 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณและ
แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

1.เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพิมพ้ืนที่ปุาไม้
ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และต้นไม้ในท้องถ่ิน 
2.เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการปลูกต้นน้อมเกล้าฯ 

 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1 ,500 คน เข้ าร่ วม
โครงการพิธีบุญตักบาตรถวายพระราช
กุศล 

นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1,500 คน เข้าร่วม
โครงการพิธีบุญตักบาตรถวายพระราช
กุศล 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 18,800 บาท 
รวม 18,800 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เทิดทูน
พระเกียรติคุณและแสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ วิทย า ลัย เทคนิ คพัทย า 
เทิดทูนพระเกียรติคุณและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 18,800 บาท 
รวม 18,800 บาท 
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โครงการลูกเสือ เนตรนารี กองวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 7 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ง า น ช ม ร ม ลู ก เ สื อ
วิสามัญ งานกิจกรรม 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 
31 มีนาคม 2561 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีพี่ น้อง
ลูกเสืออาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพฯ 

1.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้
ใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้กฎและ
ค าปฏิญาณ 
2.เพื่อน าประสบการณ์ท่ีได้รับ
ในการเข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี 
จ านวน 18 นาย เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือฯ  

ผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี 
จ านวน 18 นาย เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือฯ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 30,660 บาท 
รวม 30,660 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท ผู้ก ากับและลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

ก อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค พั ท ย า มี
ความสัมพันธ์อันดีภายใต้กฎและค า
ปฏิญาณกับพี่น้องลูกเสือ 

ผู้ก ากับและลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
ก อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค พั ท ย า มี
ความสัมพันธ์อันดีภายใต้กฎและค า
ปฏิญาณกับพี่น้องลูกเสือ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 30,660 บาท 
รวม 30,660 บาท 
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โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันพฤหัสบดีท่ี 7 ธันวาคม 
2560 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตา
ระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 

1.เพ่ือนักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใน ข้ันาตอนและ
กระบวนการเลือกต้ัง 
2.เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา
มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วม
กิ จกรรมประช า ธิปไตยทั้ ง ใ น
สถานศึกษาและในสังคม 

 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นัก ศึกษา คณะกรรมการ
อง ค์การนั กวิ ชา ชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จ านวน 225 คน  

นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการ
อง ค์การนักวิ ชา ชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จ านวน 225 คน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 9,325 บาท 
รวม 9,325 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นัก ศึกษา คณะกรรมการ

อง ค์การนั กวิ ชา ชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดได้
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและ
กระบวนการเลือกตั้ง 

นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการ
อง ค์การนักวิ ชา ชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและ
กระบวนการเลือกตั้ง 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 9,325 บาท 
รวม 9,325 บาท 
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โครงการ”พฤหัสปฏิบัติธรรม”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2/2560 – ภาค
เรียนท่ี 1/2561 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อัน
ดีงามให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้
เป็นคนดีมีคุณธรรมสู่สังคมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโดยปลูกฝัง
นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
จ านวน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการ 
พฤหัสปฏิบัติธรรม เพื่อถวยเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1,500 คน เข้าร่วม
โครงการ พฤหัสปฏิบัติธรรม เพื่อถวย
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บกศ. - บาท 
อื่นๆ 2,850 บาท 
รวม 2,850 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษาได้เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมอันดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันและ
พัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม 

นั ก เ รี ยน  นั ก ศึกษา ไ ด้ เ สริ ม สร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม สร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาตนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมสู่สังคม 

บกศ. - บาท 
อื่นๆ 2,850 บาท 
รวม 2,850 บาท 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัย (กล้องวงจรปิด) 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2560 

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานด้าน
อุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด 

1.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ใน
วิชาระบบภาพ ไปใช้ในงาน
ระบบกล้องวงจรปิดได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
2.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ท่ี
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
จริง                             

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       200,000.00 บาท นักเรียน นักศึกษาของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
น าความรู้ในรายวิชาระบบภาพมาพัฒนา 
ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานติดต้ังกล้อง
วงจรปิด จ านวน 58 คน 

นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง แ ผ น ก
อิเล็กทรอนิกส์ น าความรู้ในรายวิชาระบบ
ภ า พ ม า พั ฒ น า  ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานติดต้ังกล้องวงจรปิด จ านวน 58 
คน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 200,000.00 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    200,000.00 บาท นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง แ ผ น ก

อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ ในงานระบบ
กล้องวงจรปิดและน าความรู้ท่ีได้รับไป
ท างานจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง แ ผ น ก
อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ในงานระบบ
กล้องวงจรปิดและน าความรู้ท่ีได้รับไป
ท างานจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 20,000.00 บาท 
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โครงการจัดงานเทคนิคพัทยาปริทรรศน์ คร้ังที่ 1 (Open House 2017) 
 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

นายพง ศ์สร ณ์  บว ร
สุ ข วั ฒ น์  ร อ ง
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝุ า ย
วิชาการ 

ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  8  – 1 0 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบถึง
แนวทาง ในการ จัดการ เรียนสอน
อาชีวศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลท่ีต้องการพัฒนาชาติ
ด้วยการอาชีวศึกษา 
2.เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีว ศึกษาต่อ ผู้ เรี ยนสาย
สามัญ ให้มีจ านวนมากขึ้น 
 

สถานที่ด าเนินการ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานและ
เข้าเยี่ยมชมงาน จ านวน 1,000 คน 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานและ
เข้าเยี่ยมชมงาน จ านวน 1,000 คน 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

บกศ. 300,800 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 300,800 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษา 

บกศ. 300,800 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 300,800 บาท 
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โครงการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันท่ี 8 – 12 มกราคม พ.ศ. 
2560 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและ
ทั ก ษ ะ ด้ า น วิ ช า ชี พ แ ก่ นั ก เ รี ย น 
นักศึกษา 

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
มี โ อ ก า ส แ ส ด ง อ อ ก  ถึ ง
ความสามารถท้ังด้านวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ต ล อ ด จ น
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ
นอกเหนือจากวิชาการและ
วิชาชีพ 

สถานที่ด าเนินการ 
ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการและ
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค จ านวน 35 คน 

นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการและ
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค จ านวน 35 
คน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 175,160 บาท 
รวม 175,160 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์

ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ วิชาการท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ  และ ทักษะ 
พื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองมา
ปฏิบัติให้เกิดผลงาน 

นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์
ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ วิชาการท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ  และทักษะ 
พื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองมา
ปฏิบัติให้เกิดผลงาน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 175,160 บาท 
รวม 175,160 บาท 
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โครงการกิจกรรมไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 
2561 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ีศิษย์พึง
มีต่อครูอาจารย์ 

1.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักศึกษาและ
คณาจารย์ 
2. เพื่ อร า ลึกและ เ ชิดชู คุณ
ความดีของครูอาจารย์ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1 ,500 คน เข้ าร่ วม
โครงการกิจกรรมไห้วครูและไหว้ครูช่าง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 1,500 คน เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมไห้วครูและไหว้ครูช่าง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 25,000 บาท 
รวม 25,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา แสดงความกตัญญู

กตเวทีท่ีศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์ ร าลึก
และเชิดชูคุณความดีของครูอาจารย์ 

นักเรียน นักศึกษา แสดงความกตัญญู
กตเวทีท่ีศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์ ร าลึก
และเชิดชูคุณความดีของครูอาจารย์ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 25,000 บาท 
รวม 25,000 บาท 
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โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการพยาบาล
และหอพัก 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 
2561 

เพื่อร าลึกถึงรัชกาลท่ี 6 องค์ประมุขผู้
ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย 

1.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้
กล่าวค าทบทวนปฏิญาณและ
สวนสนามโดยพร้อมเพียงกัน 
2.เพื่อสร้างเจคติท่ีดีแก่กอง
ลูกเสือไทย  

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ลูก เ สือ เนตรนารี วิ สามัญ  เข้ าร่ วม
โครงการทุกคน 

ลูก เ สือ เนตรนารีวิ สามัญ เข้าร่ วม
โครงการทุกคน บกศ. - บาท 

อุดหนุน 7,800 บาท 
รวม 7,800 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ท่ีเข้าร่วม

โครงการเกิดทัศนคติท่ีดีต่อกิจการลูกเสือ
ไทย 

ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ท่ีเข้าร่วม
โครงการเกิดทัศนคติท่ี ดีต่อกิจการ
ลูกเสือไทย 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 7,800 บาท 
รวม 7,800 บาท 
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โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วันจันทร์ท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 
2561 

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. เพื่ อแสดงความยิน ดีกับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การ ศึกษา ในปี ก า ร ศึกษา 
2560 
2.เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษาวิทลัยเทคนิคพัทยา 
จ านวน 624 เข้าร่วมโครงการพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาวิทลัยเทคนิคพัทยา 
จ านวน 624 เข้าร่วมโครงการพิธีมอบ
ใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 382,810 บาท 
รวม 382,810 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ท่ีได้รับไป

ศึกษาต่อหรือน าไปประกอบอาชีพต่อไป 
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักเรียน 
นักศึกษาเอง 

นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ท่ีได้รับ
ไปศึกษาต่อหรือน าไปประกอบอาชีพ
ต่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัว
นักเรียน นักศึกษาเอง 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 382,810 บาท 
รวม 382,810 บาท 
   



51 
 

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชพีและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู้ตลาดแรงงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 
31 เมษายน 2561 

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อนชุมชน (Fix it center) 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
สนับสนุน และพัฒนากระวน
การผลิตภัณฑ์ 
2.เพื่อให้ช่างชุมชนได้รับการ
พัฒนายกระดับโดยการเพิ่ม
ทักษะจากการฝึกการปฏิบัติ
จริง 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       250,000 บาท ประชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ 
และประชาชนผู้เข้ารับบริการซ่อม บ ารุง 
อุปกรณ์ ไฟฟูา อิ เล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องยนต์อื่นๆ  

ประชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ 
และประชาชน ผู้เข้ารับบริการซ่อม 
บ ารุง อุปกรณ์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องยนต์อื่นๆ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 250,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    250,000 บาท นักเรียน นัก ศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และ
ความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงานจริง 
ปฏิบั ติ ง านอย่ า งมีประ สิทธิภาพ  มี
สมรรถนะในงานอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และ
ความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงานจริง 
ปฏิบั ติงานอย่างมีประ สิทธิภาพ มี
สมรรถนะในงานอาชีพ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 250,000 บาท 
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชพีและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู้ตลาดแรงงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 
31 เมษายน 2561 

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อนชุมชน (Fix it center) 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
สนับสนุน และพัฒนากระวน
การผลิตภัณฑ์ 
2.เพื่อให้ช่างชุมชนได้รับการ
พัฒนายกระดับโดยการเพิ่ม
ทักษะจากการฝึกการปฏิบัติ
จริง 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       250,000 บาท ประชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ 
และประชาชนผู้เข้ารับบริการซ่อม บ ารุง 
อุปกรณ์ ไฟฟูา อิ เล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องยนต์อื่นๆ  

ประชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ 
และประชาชน ผู้เข้ารับบริการซ่อม 
บ ารุง อุปกรณ์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องยนต์อื่นๆ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 250,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    250,000 บาท นักเรียน นัก ศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และ
ความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงานจริง 
ปฏิบั ติ ง านอย่ า งมีประ สิทธิภาพ  มี
สมรรถนะในงานอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และ
ความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงานจริง 
ปฏิบั ติงานอย่างมีประ สิทธิภาพ มี
สมรรถนะในงานอาชีพ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 250,000 บาท 
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โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 2561 

 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาคารสถานท่ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
กุมภาพันธ์ 2561 

เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

1.เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อ
ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริ ย์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 
2.เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและ
กระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       20,900 บาท นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯจ านวน 1,200 คน เข้าร่วม
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯจ านวน 1,200 คน เข้าร่วม
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 20,900 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    20,900 บาท นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ

วิทยาลัยฯได้รับการปลูกฝังจิตส านึก 
ความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯได้รับการปลูกฝังจิตส านึก 
ความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 20,900 บาท 
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โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ง า น ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ฝุ า ย
แผน ง านและความ
ร่วมมือ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 
– เดือนมีนาคม 2561 

จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 เพื่อควบคุมการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา  

1.เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของแต่ละฝุาย
งาน 
2.เพื่อให้ควบคุมการใช้เงิน
งบประมาณหมวดต่างๆ ใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

ได้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561   บกศ. - บาท 

อุดหนุน - บาท 
รวม - บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท 1.บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นแผนการ

ปฏิบัติงานส าหรับก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างมี
ระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1.บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้ เป็น
แผนการปฏิบัติงานส าหรับก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม - บาท 
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โครงการซ้ือยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 
31 กันยายน 2561 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การปฐมพยาบาล เบื้ อ ง ต้นไ ด้
ทันท่วงท ี
2.เพ่ือรักษาอาการเจ็บปุวย และ
อุบั ติ เหตุเบื้ อง ต้นของนักเรียน 
นักศึกษา 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       35,000 บาท นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา บกศ. - บาท 

อุดหนุน - บาท 
รวม 35,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    35,000 บาท นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพ

อนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

นักเรียน นั ก ศึกษาและบุคลากรมี
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงและมี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวัน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 35,000 บาท 
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โครงการผลิตและพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ 

  
 

 
 

ภาพกิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

เพื่อผลิตพนักงานขับรถบรรทุกรับส่ง
สิน ค้าขนาดใหญ่  แบบเร่ ง ด่วน ท่ีมี
สมรรถนะและมีมาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

1 . เ พ่ื อ ยกร ะ ดับคุณภาพและ
มาตรฐานในการผลิตพนักงานขับ
รถบรรทุกรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ 
2.เพ่ือผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการ
พัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) 
 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ผู้เข้ารับการพัฒนาและการอบรมท่ีได้
มาตรฐานรุ่นท่ี 4 รุ่นละ 25 คน รวม 
100 

ผู้เข้ารับการพัฒนาและการอบรมท่ีไ ด้
มาตรฐานรุ่นท่ี 4 รุ่นละ 25 คน รวม 
100 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม - บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท ผู้เข้ารับการพัฒนาการอบรมการเป็น

พนักงานขับรถบรรทุกรับส่ิงสินค้าขนาด
ใหญ่ มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น 

ผู้เข้ารับการพัฒนาการอบรมการเป็น
พนักงานขับรถบรรทุกรับส่ิงสินค้าขนาด
ใหญ่ มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม - บาท 
   



57 
 

 

โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปีการศึกษา 2561 

  
 

 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 
2561  

เพื่ อ ให้นัก เรียน นัก ศึกษา ไ ด้รั บรู้
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยา
เสพ ติดท า ให้ นั ก เ รี ยน  นั ก ศึกษ า
สาม าร ถ พัฒ น าตน เอ ง ไ ม่ เ ข้ า ไ ป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วม
แสดงพลังในการปูองกันและแกไข้
ปัญหายาเสพติด 
2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโดยปลกฝัง
นักเรียน นักศึกษาให้เห็นถึงโทษ
ของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

สถานที่ด าเนินการ 
ณ บริเวณศาลาโดม สนาม
กีฬาโรงเรียนบางละมุง 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทย า  จ าน วน  700  คน  เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจ าปี
การศึกษา 2561 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา  จ าน วน  700  คน  เข้ าร่ ว ม
โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจ าปี
การศึกษา 2561 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 1,500 บาท 
รวม 1,500 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้รับทราบถึง

ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดท าให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดท าให้
นัก เรียน นัก ศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 1,500 บาท 
รวม 1,500 บาท 
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โครงการติดต้ังรางน้ าและซุ้มระแนงพลางแดดบริเวณโรงอาหารส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

  
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 
31 กรกฎาคม 2561  

เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีซุ้ม
ระแนงพลางแดดท่ีได้มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานส าหรับ
นักเรียน นักศึกษารวมถึงบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

1.เพ่ือให้โรงอาหารมีร่างน้ าที่ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 
2.เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มี
ซุ้มระแนงพลางแดดที่ได้มาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ส าหรับนักเรียน นักศึกษารวมถึง
บุคลากรของ วิทยาลั ยเทค นิค
พัทยา 
 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท มีซุ้มระแนงพลางแดดท่ีเพิ่มร่มเงาบริเวณ
โรงอาหารมากขึ้ นและสวยงามไ ด้
มาตรฐาน 

มีซุ้ มระแนงพลางแดดท่ีเพิ่ มร่มเงา
บริเวณโรงอาหารมากขึ้นและสวยงาม
ได้มาตรฐาน 

บกศ. 300,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 300,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท มี ร า ง น้ า ท่ี ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ภายใน
วิทยาลัยฯ 

มี ร า ง น้ า ท่ี ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ภายใน
วิทยาลัยฯ 

บกศ. 300,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 300,000 บาท 
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โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

  
 

 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานทวิภาคี วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
– 31 สิงหาคม 2562  

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพ
ตรงตามสาขาวิชา และสาขาวิชา
ยอมรับ 

1 . เ พ่ื อ ใ ห้ มี จ า น ว น นั ก เ รี ย น 
นักศึกษา ที่ เพียงพอกับจ านวน 
นักศึกษาในแต่ละภาพการศึกษา 
2.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบทวิภาครีได้
ถูกต้องตรงกัน 
 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา สามารถส ารวจแหล่ง
งานจากเอกสาร เช่น ท าเนียบโรงงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือรวมรายช่ือ
ธุรกิจ สมาคม ชมรมต่างๆได้ 

นักเรียน นักศึกษา สามารถส ารวจ
แหล่งงานจากเอกสาร เช่น ท าเนียบ
โรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือรวม
รายช่ือธุรกิจ สมาคม ชมรมต่างๆได้ 

บกศ. 32,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 32,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นัก เรี ยนนัก ศึกษา ระบบทวิภา คีมี

คุณภาพตรงตามสาขาวิชาตามท่ีสถาน
ประกอบการก าหนด 

นักเรียนนัก ศึกษา ระบบทวิภาคีมี
คุณภาพตรงตามสาขาวิชาตามท่ีสถาน
ประกอบการก าหนด 

บกศ. 32,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 32,000 บาท 
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โครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วั น จันทร์ ท่ี  2 3  ตุ ลาคม 
2560  

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ งความจง
รั ก ภั ดี ต่ อ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1.เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความ
จงรักภัดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2 . เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ยน  นั กศึ ก ษ า 
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ต่อการจรรโลงไว้ซึ่งกิจกรรมถวาย
พวงมาลาในวันปิยมหาราชสือไป 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 
คน เข้าร่วมโครงการพิธีวางพวกมาลา
ถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช 

นัก เรี ยน  นั ก ศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการพิธีวาง
พวกมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 2,340 บาท 
รวม 2,340 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้แสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นัก เรี ยน  นั ก ศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้
แสดงออกซึ่ ง คว ามจง รั กภั ก ดี ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 2,340 บาท 
รวม 2,340 บาท 
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โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วั น ท่ี  2 0  – 2 7  ตุ ลาคม 
2560  

เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนใน
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1.เ พ่ือจัดกิจกรรมให้ นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย 
2.เ พ่ือจัดกิจกรรมให้ นักเรีย น 
นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย
จ านวน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการ 
ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศล 

นัก เรี ยน  นั ก ศึกษา บุ คลากรของ
วิทยาลัยจ านวน 1,500 คน เข้าร่วม
โครงการ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศล 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 43,150 บาท 
รวม 43,150 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ร าลึก
ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ แ ด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

นัก เรี ยน  นั ก ศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ร่วมกันแสดงความ
อาลัย ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 43,150 บาท 
รวม 43,150 บาท 
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โครงการประกวดวงดนตรีโฟลค์ซองคนพันธุ์ R วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วั น ท่ี  2 0  ตุ ลาคม  – 2 0 
พฤศจิกายน 2560  

เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม ก ล้ า ใ น ด้ า น ก า ร
แสดงออก 

1.เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 
2 . เ พ่ื อ ให้ ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท คณะครู นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 300 คน 

คณะครู นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 300 คน บกศ. - บาท 

อุดหนุน 43,150 บาท 
รวม 43,150 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

พัทยา มีความรู้ ความสามารถในการ
เล่นดนตรีและร้องเพลงสามารถเข้าร่วม
ประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรี
โฟลค์ซอง 

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา มีความรู้  ความสามารถในการ
เล่นดนตรีและร้องเพลงสามารถเข้าร่วม
ประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรี
โฟลค์ซอง 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 43,150 บาท 
รวม 43,150 บาท 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  
 

 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 
31 กันยายน 2561  

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เรียนอย่างมี
ความสุข บรรยากาศในห้อง เรียน
เหมาะสม 

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
เ รี ย น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข 
บร ร ย า ก าศ ใน ห้ อ ง เ รี ย น
เหมาะสม 
2 . เพื่ อ บ า รุ ง รั กษา เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้
งานนานขึ้น 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท แผนกคอมพิวเตอร์มีเครื่องปรับอากาศท่ี
ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 
11 ตัว 

แผนกคอมพิวเตอร์มีเครื่องปรับอากาศ
ท่ี ใ ช้ ง าน ไ ด้  อย่ า ง มีป ระ สิทธิ ภาพ 
จ านวน 11 ตัว 

บกศ. 80,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 80,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท ครู  นั ก เ รี ยน  นั ก ศึกษา ท่ี ท้ั ง แผนก

คอมพิวเตอร์และ ผู้ท่ี เข้ามาเรียนใน
แผนกคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการท่ี
พร้อมใช้งาน 

ครู  นัก เ รี ยน  นั ก ศึกษา ท่ี ท้ั งแผนก
คอมพิวเตอร์และ ผู้ท่ีเข้ามาเรียนใน
แผนกคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการท่ี
พร้อมใช้งาน 

บกศ. 80,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 80,000 บาท 
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โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561  

เพื่ อ ประกอบการ ศึกษา ค้นคว้ า 
วางแผนพัฒนาองค์กร บุคลากรของ
องค์กรต้องใช้สารสนเทศในการพัฒนา
งานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน 

1.เพื่อเผยแพร่ะให้สถานศึกษา
อื่น ได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยฯ 
2.เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ข้อมู ลสารสน เทศของสถาน ศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 
เล่ม 

ข้อมูลสารสนเทศของสถาน ศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 
เล่ม 

บกศ. 5,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 5,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท บุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ

สามารถรับรู้ข้อมูลสารสนเทศท้ัง 8 ด้าน 
ของวิทยาลัยและใช้ส าหรับก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติอย่างมีระบบ 

บุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
สามารถรับรู้ข้อมูลสารสนเทศท้ัง 8 
ด้าน ของวิทยาลัยและใช้ส าหรับก าหนด
แนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบ 

บกศ. 5,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 5,000 บาท 
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โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
กันยายน 2561  

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

1. เพื่ อ เป็นแนวทางในการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้ทันสมัย 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท บุ ค ล า กร ข อ ง วิ ท ย า ลั ย พั ทย า ใ ห้ มี
ค ว า มส ามา ร ถ ใน กา ร ด า เ นิ น ง าน
สถานศึกษา จ านวน 90 คน 

บุคลากรของ วิ ทย า ลัยพั ทย า ให้ มี
คว ามสามารถ ในการด า เนิ น ง าน
สถานศึกษา จ านวน 90 คน 

บกศ. 250,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 250,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การ  และ เห็ น คว ามส า คัญภาย ใน
สถานศึกษา 

บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การ  และ เห็นความส า คัญภายใน
สถานศึกษา 

บกศ. 250,000 บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม 250,000 บาท 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา(RMS 2016)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
กันยายน 2561  

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ค รื่ อ ข่ า ย
คอมพิว เตอร์อาคารอ านวยการให้
สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายหลัก
ของวิทยาลัย 

1.เพื่อปรับปรุงระบบเครื่อข่าย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อ า ค า ร
อ า น ว ย ก า ร ใ ห้ ส า ม า ร ถ
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายหลัก
ของวิทยาลัย 
2.เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
และอนาคต 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
( อ า ค า ร อ า น ว ย ก า ร )  จ า น ว น  1 
ระบบงาน 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
( อ า ค า ร อ า น ว ย ก า ร )  จ า น ว น  1 
ระบบงาน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม - บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับสภาพใช้

งานในปัจจุบันให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ทันสมัย มีเสถียรภาพ น่าเช่ือถือ และมี
ความปลอดภัยสูง 

ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับสภาพ
ใ ช้ ง า น ใน ปั จ จุ บั น ใ ห้ มี ค ว า ม เ ป็ น
มาตรฐาน  ทันสมั ย  มี เ สถี ย รภาพ 
น่าเช่ือถือ และมีความปลอดภัยสูง 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน - บาท 
รวม - บาท 
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โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ครุภัณฑ์ทางด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันท่ี 1 มีนาคม 2561 – 31 
พฤษภาคม 2561  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การพัฒนา ด้านความรู้และด้านทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

1 . เ พ่ื อ เ พ่ิ ม จ า น ว น เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและ เ พ่ิม พ้ืนที่ ในการ
สือบค้นข้อมูลที่มีความจ าเป็น 
2.เ พ่ือให้ นักเรียน นักศึกษาได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
นันทนาการ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท บุคลากรทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้
ครุภัณฑ์ทางด้านสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
และก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

บุคลากรทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้
ครุภัณฑ์ทางด้านสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
และก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

บกศ. - บาท 
อื่นๆ 1,000,0000 บาท 
รวม 1,000,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการใช้

งานในการส่ือการเรียนการสอน พร้อม
ท้ัง ไ ด้ เครื่ องคอมพิว เตอร์ ท่ี ทันสมั ย
เหมาะสมกันการ เ จิรญเ ติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการ
ใช้งานในการส่ือการเรียนการสอน 
พร้ อม ท้ั ง ไ ด้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ี
ทันสมัยเหมาะสมกันการเจิรญเติบโต
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บกศ. - บาท 
อื่นๆ 1,000,0000 บาท 
รวม 1,000,000 บาท 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทพื้นคอนกรีต ฐานราก และคานบริเวณโรงอาหารใหม่ ปีงบประมาณ 2561 

  
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาคารสถานท่ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560  

เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ีบริ เวณโรง
อาหารใหม่เทพื้นคอนกรีตท่ีมีความ
สวยงามและได้มาตรฐาน 

1 . เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม บ ร ร ย า ก า ศ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการเข้ามาใช้
บริการภายในโรงอาหารใหม่ แก่
นั ก เ รี ยน  นักศึ กษ าตลอดจ น
บุคลากรทางการศึกษา 

2.เพื่อปรับปรุงสภาพพื้น ท่ี
บริเวณโรงอาหารใหม่เทพื้น
คอนกรีตท่ีมีความสวยงาม
และได้มาตรฐาน 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ด า เนินการปรับปรุ งภู มิ ทัศน์ เทพื้ น
คอนกรีต 997.26 ตารางเมตร ฐานราก
และคานบริเวณโรงอาหารใหม่ 

ด า เนินการปรับปรุ งภูมิ ทัศน์ เทพื้น
คอนกรีต 997.26 ตารางเมตร ฐานราก
และคานบริเวณโรงอาหารใหม่ 

บกศ. - บาท 
อื่นๆ 493,000 บาท 
รวม 493,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท พื้นท่ีบริ เวณโรงอาหารใหม่ท่ีมีความ

สวย ง าม ให้ แก่ นั ก เ รี ยน  นั ก ศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 

พื้นท่ีบริเวณโรงอาหารใหม่ท่ีมีความ
สวยงามให้ แก่ นั ก เรี ยน  นั ก ศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 

บกศ. - บาท 
อื่นๆ 493,000 บาท 
รวม 493,000 บาท 
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โครงการจัดซ้ือเก้าอี้เลคเชอร์จ านวน 100 ตัว ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

  
 
 
 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาคารสถานท่ี วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 
31 พฤษภาคม 2561  

เพื่อให้วิทยาลัยฯมีเก้าอี้ เลคเชอร์ได้
มาตรฐานส าหรับใช้งานของนักเรียน 
นักศึกษา 

1.เพ่ือให้บริการให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ที่เพียงพอต่อการเรียน
การสอนภายในวิทยาลัยฯ 

2. เพื่ อ ให้วิทยาลัยฯมี เก้ าอี้
เลคเชอร์ได้มาตรฐานส าหรับ
ใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท มี เก้าอี้ เลคเชอร์ ในห้องเรียนภายใน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

มีเก้าอี้ เลคเชอร์ ในห้องเรียนภายใน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น บกศ. 99,000 บาท 

อื่นๆ - บาท 
รวม 99,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท ห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยามี

เก้าอี้เลคเชอร์เพียงพอต่อการใช้งานและ
ได้มาตรฐาน 

ห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
มีเก้าอี้เลคเชอร์เพียงพอต่อการใช้งาน
และได้มาตรฐาน 

บกศ. 99,000 บาท 
อื่นๆ - บาท 
รวม 99,000 บาท 
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โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 
 

 

ภาพกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ - เป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรม วั น ศุก ร์ ท่ี  6  ก รกฎาคม 
2561  

เ พื่ อ คั ด เ ลื อ ก นั ก กี ฬ า ตั ว แ ท น
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ต่อไป 

1.เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะ 
2 . เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น 
นัก ศึ ก ษ า ใ ช้ เ วล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่ได้รับ ปัญหา - อุปสรรค ความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ -ไม่มี- ไม่มีผลการประเมินในเชิงสถิติ 

งปม.                       - บาท ตัวแทนนักกีฬาจากวิทยาลัยฯ ต่างๆใน
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการ
แข่งขัน ประมาณ 80 คน  

ตัวแทนนักกีฬาจากวิทยาลัยฯ ต่างๆใน
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการ
แข่งขัน ประมาณ 80 คน 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 4,000 บาท 
รวม 4,000 บาท 
   ข้อเสนอแนะ 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ -ไม่มี- 
งปม.    - บาท นักเรียน นัก ศึกษา ไ ด้ เป็น ตัวแทน

นักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้า
แข่งขันนักกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค
ต่อไป 

นักเรียน นัก ศึกษา ไ ด้ เป็น ตัวแทน
นักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้า
แข่งขันนักกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค
ต่อไป 

บกศ. - บาท 
อุดหนุน 4,000 บาท 
รวม 4,000 บาท 
   


