
 

 



 

ค าน า 
 

 ตามท่ีงานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น เมื่อส้ินปีงบประมาณจึงได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา  
 งานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ หวังว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปใช้เป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงพัฒนางาน/โครงการ  
ของวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 

                          งานวางแผนและงบประมาณ  
         ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

         วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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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 านึงถึงคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
 2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
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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 
มิติที ่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 ให้ทันกับยุคสมัยอยา่งมี
คุณภาพ” 
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 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
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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 
 

มิติที ่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 
 

มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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 ข้อมูลจังหวัดชลบุร ี
 
 

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

  

 
 

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

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

    " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
  

ธงประจ าจงัหวดัชลบุรี ตราประจ าจงัหวดัชลบุรี 
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 2.7  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้ชลบุรีเป็น
เมืองน่าอยู่ รองรับความเปล่ียนแปลง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่ ง
การเรียนรู้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความต้องการของ
ตลาด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับเปล่ียนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

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

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัด
ช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝุายธรรมยุต 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  หลักสูตรประกาศนียบัตร
   วิชาชีพ  (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
 พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)รุ่นแรก 
   สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปิดรับนักเ รียน นักศึกษา 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ  (การขาย)  
 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน  
   นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี้   
   -  หลักสูตร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขา 
      วิชาคหกรรม  (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
   -  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชา
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 
 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปล่ียนช่ือสถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2  
   วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส. 
 พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียน
   นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  
    -  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    -  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
       สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
 พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา   
   คือ  สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล 
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 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา 
   พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 

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

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

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

 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 
1 ว่าท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
2 นางสุจาริน                  แพงภูงา รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 
3 นายเรืองยศ รัตนพงษ ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 
4 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
5 นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

 

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
 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) 
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 4. สาขาวิชาช่างไฟฟูา 
  4.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
  4.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิภาคี) 
 5. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  5.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 
 6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
 7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
  7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ) 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 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 (ทวิภาคี)  
 3. สาขาวิชาไฟฟูา (ม.6, ปวช.) 
  3.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
  3.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิภาคี) 
  3.3 สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่(ทวิภาคี) 
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6, ปวช.) 
  4.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (ทวิภาคี) 
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 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 (ปกติ,ทวิภาคี) 
 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 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวช.) 

 1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์   
 2. สาขาวิชาไฟฟูา (ปวช.) 
  3.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
 4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวช.) 
  4.1 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)  
  1.1  สาขางานการบัญชี 
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 2. สาขาวิชาการตลาด (ปวช.) 
  2.1  สาขางานการตลาด  
  2.2  สาขางานบริการธุรกิจบริการยานยนต์ 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
  3.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว1 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการโรงแรม (ปวช.) 
  1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 

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

วิสัยทัศน์ Vision  
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคคลตาม
ศักยภาพ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นหนึ่งในผู้น าการอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี 

 

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

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

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาผลการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ

หรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูง 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเล็งเห็น

ความส าคัญของวิชาชีพที่มีต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของหน่วย 
  ต้นสังกัด 
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการด้านบุคลากรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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มาตรการที่ 3 บริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี มีการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 5 มีการระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรการที่ 1 พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท 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 มีถ่ินก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็น
ไม้พื้นเมือง ของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชา
พระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝูายค า น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปี
มาแล้ว เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเด่ียวรูปฝุามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉก
แหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคล่ืน ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่ง

สีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน ไม่มีกล่ิน ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด  กลีบ
ดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝูายหุ้มเมล็ด มีท้ัง
กลีบเด่ียวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์ไม้
งามนี้ปลูกในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นายบรรพต  ศิริพัลลภ 
ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 

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

เกียรติประวัติส าคัญท่ีได้รับ 
ปีงบประมาณ 2562 

1. ผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
   1.1 รางวัลชนะเลิศ ซาลาเปาเบญจรงค์ 
   1.2 รางวัลชนะเลิศ ซอสผัดไทยสับปะรด 
   1.3 รางวัลชนะเลิศ กระทะทอดไร้กากระบบ 2 น้ า 
   1.4 รางวัลชนะเลิศ เก้าอี้กายภาพ (Chair Physical Therapy Project) 
   1.5 รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์อัดผงกาแฟ 
   1.6 รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟูา 
   1.7 รางวัลรองชนะเลิศ เครื่องยกฝาตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ า 
   1.8 รางวัลรองชนะเลิศ เครื่องฝานผัก 
   1.9 รางวัลรองชนะเลิศ เครื่องขายปากกาหยอดเหรียญ 
   1.10 รางวัลรองชนะเลิศ ฟาร์มไก่อัจฉริยะ 
   1.11 รางวัลรองชนะเลิศ ชุดสาธิต เครื่องรดน้ าต้นไม้และใส่ปุ๋ยอัตโนมัติ 
   1.12 รางวัลรองชนะเลิศ ไก่สมุนไพร 
              

2. เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   2.1 ได้รางวัล การด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับดีเด่น  
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3. ผลรางวัลการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562           
ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสัตหีบ 
   3.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย  
   3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง 
4. ผลการแข่งขันสามมุขเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครคร้ังที่ 14  
   4.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา กรีฑาประเภท พุ่งแหลน หญิง  
   4.2 รางวัลชนะเลิศ  กีฬากรีฑาประเภท วิ่ง 100 เมตร ชาย 
   4.3 รางวัลชนะเลิศ  กีฬากีฑาประเภท วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย  
   4.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรีฑาประเภท วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร ชาย 
   4.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระดับอาชีวศึกษา 
   4.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีม หญิง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 15/17  หมู่ท่ี 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอ/เขต บางละมุง 
    จังหวัดชลบุรี  รหัส  20150 
 โทรศัพท์  โทร. 038-222118 , 038-221643 
 โทรสาร   โทร. 038-221818 
 เว็บไซต์   www.pattayatech.ac.th 
 อีเมล ์   chonburi05@vec.mail.go.th 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 40 ไร่  2  งาน  - ตารางวา 
 มีอาคาร รวมท้ังส้ิน  
 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคารบริหารธุรกิจ) จ านวน   1 หลัง  20 ห้อง 
 2. อาคารส านักงานหอประชุม    จ านวน   1 หลัง   4 ห้อง 
 3. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 4. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน(อาคารศูนย์วิทยบริการ) จ านวน   1 หลัง   8 ห้อง 
 6. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1 หลัง  40 ห้อง 
    ช่างไฟฟ้า / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 7. อาคารการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ านวน   1 หลัง   5 ห้อง 
 8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 8)  จ านวน   1 หลัง  16 ห้อง 
 9. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์    จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 10. อาคารส านักงานเอนกประสงค์(พละศึกษา)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 11. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 12. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 13. อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8   จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 14. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง  จ านวน   2 หลัง  12  ห้อง 
 15. อาคารส านักงาน (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง  
 16. อาคารคูหาลูกเสือ     จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 17. อาคารอ านวยการ     จ านวน   1 หลัง  15 ห้อง 

 
 

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

อัตราก าลัง ปี 2562   ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
      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 - - 3 2 1 4  - 

ข้าราชการ (ครู) - 10 6 - - 6 10 - 

พนักงานราชการ (ครู) - - - - - 2 24 - 

ครูอัตราจ้าง - - - - - 2 30 - 

ลูกจ้างชั่วคราว         
     เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - 14 9 
     พนักงานขับรถ - - - - - - - 4 
     นักการภารโรง - - - - - - - 9 

รวมทั้งสิ้น - 10 9 2 1 14 78 22 
 

ที่มา  :  งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 
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5.  ข้อมูลนักเรียน นักศกึษา 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2561 และในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับท่ีเปิดสอน ดังนี้ 
 

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

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,691 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 440 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ 244 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 

5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 
 รวมทั้งสิ้น 2,375 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2562  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

 
 

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

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,158 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 658 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ 244 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 

5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 

 รวมทั้งสิ้น 3,060 
 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2562  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ตารางที่  3  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศกึษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 40 
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 10 

3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 54 

4 สาขาวิชาช่างไฟฟูา 46 
5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 
6 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 
7 สาขาวิชาการบัญชี 40 
8 สาขาวิชาการตลาด 24 
9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก - 
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 
11 สาขาวิชาการโรงแรม 48 
12 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 5 
 รวมทั้งสิ้น 386 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
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ตารางที่  4  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 29 
2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 13 
3 สาขาวิชาไฟฟูา 29 
4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 10 
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 
6 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 17 
7 สาขาวิชาการบัญชี 41 
8 สาขาวิชาการตลาด 9 
9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 
10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 25 
11 สาขาวิชาการโรงแรม 4 
12 สาขาวิชาการท่องเท่ียว - 
 รวมทั้งสิ้น 216 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
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ตารางที่  5  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ หลักสูตรเสริมอาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ  
      1.1  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 102 
2 หลักสูตรเสริมอาชีพ  
      2.1  เสริมอาชีพ (แกนมัธยม) - 
3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  
      3.1  108 อาชีพและอื่นๆ  - 
 รวมทั้งสิ้น 102 

 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
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6.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

6.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ดังตารางต่อไปนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ 
เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

งบบุคลากร         
เงินเดือน (ข้าราชการ) 9,184,846.00 9,184,846.00 0.00 100.00 

เงินวิทยฐานะ 552,860.00 552,860.00 0.00 100.00 

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 375,760.00 375,760.00 0.00 100.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,168,166.00 7,168,166.00 0.00 100.00 

รวมจ านวนเงิน (งบบุคลากร) 17,281,632.00 17,281,632.00 0.00 100.00 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ)     
งบประมาณ (ปวช.) 2,017,300.00 1,037,606.01 979,693.99 51.44 
รวมจ านวนเงิน (งปม.ปวช) 2,017,300.00 1,037,606.01 979,693.99 51.44 
งบประมาณ (ระยะส้ัน) 569,500.00 502,411.48 67,088.52 88.22 
รวมจ านวนเงิน (งปม.ระยะสั้น) 569,500.00 502,411.48 67,088.52 88.22 

งบประมาณ (ปวส.) 4,247,715.29 3,219,150.56 1,028,564.73 75.79 

รวมจ านวนเงิน (งปม.ปวส) 4,247,715.29 3,219,150.56 1,028,564.73 75.79 

รวมจ านวนเงิน (งบด าเนินงาน) 6,834,515.29 4,759,168.05 2,075,347.24 69.63 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
    

เครื่องกลึงซีเอ็นซีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2,996,000.00 2,889,000.00 107,000.00 96.43 
ค่าส่ิงก่อสร้าง 

    
อาคารห้องน้ าห้องส้วมชายหญิง 1,719,900.00 1,404,000.00 315,900.00 81.63 
อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ช้ัน 12,555,900.00 11,491,084.71 1,064,815.29 91.52 
อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 7,314,900.00 0.00 7,314,900.00 0.00 
รวมจ านวนเงิน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 24,586,700.00 15,784,084.71 8,802,615.29 64.20 
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รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ 
เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

งบเงินอุดหนุน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)         
ค่าจัดการเรียนการสอน 10,151,439.00 9,381,592.44 769,846.56 92.42 
ค่าหนังสือเรียน 2,905,100.00 1,955,712.00 949,388.00 67.32 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 668,173.00 517,500.00 150,673.00 77.45 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 882,090.00 882,000.00 90.00 99.99 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,379,923.00 1,054,580.66 325,342.34 76.42 
รวมจ านวนเงิน งบเงินอุดหนุน (โครงการสนบัสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี) 15,986,725.00 13,791,385.10 2,195,339.90 86.27 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
    

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพฒันา
เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

230,000.00 230,000.00 0.00 100.00 

ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 
(ค่าเครื่องมือผู้เรียน) 

389,340.00 387,890.00 1,450.00 99.63 

เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ราชกุมารี 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00 
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ นร. นศ. 
ท่ียากจน 

10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 

รวมจ านวนเงิน (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 659,340.00 657,890.00 1,450.00 99.78 
งบรายจ่ายอื่น 

    

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

250,000.00 122,717.46 127,282.54 49.09 

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 592,900.00 581,519.02 11,380.98 98.08 

โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเปูาหมายพิเศษและผูสู้งอาย ุ 600,000.00 556,398.75 43,601.25 92.73 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It Center) 

691,000.00 680,131.61 10,868.39 98.43 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

25,000.00 2,700.00 22,300.00 10.80 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 347,600.00 31,600.00 91.67 
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ที่มา : งานการเงินและงานการบัญชี ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ 
เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับ
นักเรียน 

235,200.00 215,600.00 19,600.00 91.67 

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ 

2,184,000.00 1,191,633.00 992,367.00 54.56 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปูองกันการทุจริต 30,000.00 6,099.00 23,901.00 20.33 

โครงการอาชีวต้านยาเสพติด 22,000.00 20,966.05 1,033.95 95.30 

รวมจ านวนเงิน (งบรายจ่ายอื่น) 5,047,800.00 3,763,810.14 1,283,989.86 74.56 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 70,396,712.29 56,037,970.00 14,358,742.29 79.60 
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6.2  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

1 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการบริการสุขภาพ
กิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ (ADL.) 

งานหลักสูตร 35,500.00 35,435.25 

2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พ.ศ.2561 

งานประกนัคุณภาพ 26,520.00 26,520.00 

3 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 82,120.00 82,120.00 

4 
โครงการสต้ิกเกอร์ติดกระจกห้องเรียน แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อปูองกันแสงแดดภายใน 

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

100,000.00 99,991.50 

5 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ในช้ันเรียน 
งบประมาณปี 2562 

งานวิจัยฯ 21,400.00 21,068.24 

6 
โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 5,000.00 4,799.00 

7 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและการใช้งานระบบการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษา (RMS 2016) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 16,650.00 16,650.00 

8 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 250,000.00 250,000.00 

9 
โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ครุภัณฑ์ทางด้าน
สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 1,600,000.00 1,600,000.00 

10 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 
Thailand 4.0 ระยะท่ี 1 

งานโครงการพิเศษ 250,000.00 250,000.00 

11 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 
Thailand 4.0 ระยะท่ี 2 

งานโครงการพิเศษ 250,000.00 250,000.00 

12 
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 450,000.00 450,000.00 

13 
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน นักเรียน 
นักศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

งานครูที่ปรึกษา 17,100.00 16,915.00 

14 
โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก EEC 

งานความร่วมมือ 592,900.00 592,884.04 

15 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เย่ียมบ้านนักเรียน 
นักศึกษา) ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

งานครูที่ปรึกษา 8,051.00 8,051.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

16 
โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา 
มหาราชินี ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 26,000.00 25,000.00 

17 โครงการไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2562 งานกิจกรรม 25,000.00 25,000.00 

18 
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 1,500.00 1,444.50 

19 
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสมานฉันท์ต้ายยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 575,750.00 386,995.00 

20 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 44,620.00 43,740.00 

21 
โครงการสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 42,850.00 41,284.00 

22 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 43,740.00 43,740.00 

23 
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 15,000.00 14,999.25 

24 โครงการรณรงค์ลดปัญหายาเสพติด งานกิจกรรม 12,860.00 12,860.00 

25 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด 

งานวิจัยฯ 15,860.00 15,860.00 

26 
โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน 
กลุ่มเปูาหมายพิเศษและผู้สูงอายุ 

งานความร่วมมือ 500,000.00 500,000.00 

27 
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 5,000.00 4,995.49 

28 โครงการรณรงค์ลดปัญหายาเสพติด งานวิจัยฯ 12,860.00 12,860.00 

29 
โครงการส่งเสริมผู้น านักศึกษาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 69,500.00     69,248.46  

30 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและ
สรุปผลโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 10,500.00 10,490.48 

31 
โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 22,000.00 22,000.00 

32 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 120,410.00 120,410.00 

33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักของ
ครูที่ปรึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

งานครูที่ปรึกษา 113,000.00 113,000.00 

34 
โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2561 

งานประกนั 12,000.00 12,000.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

35 
โครงการ Open House 2019 “สะพานเช่ือมโยงจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” 

ฝุายวิชาการ 111,850.00 111,850.00 

36 
โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 160,900.00 140,390.99 

37 
โครงการปลูดต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน 
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี ประจ าปีการศึกษา 
2562 

งานกิจกรรม 10,150.00 9,827.24 

38 โครงการ PTC’s Got talent 2019 
ชมรมวิชาชีพ

ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     1,181.00       1,178.99  

39 โครงการ Cheer In English 
ชมรมวิชาชีพ

ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        480.00          479.96  

40 โครงการค าศัพท์น่ารู้ 
ชมรมวิชาชีพ

ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        719.00          708.98  

41 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานกิจกรรม 13,550.00 9,177.24 

42 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานวางแผนฯ  100,000.00   97,571.00  

43 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง
อาชีวศึกษาโลจิสติกส์ 

แผนกวิชา 
โลจิสติกส์ 

 39,277.56   39,277.56  

44 
โครงการปรับปรุงพื้น Epoxy แผนกช่างกลโรงงาน + 
โลหะการ 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
แผนกวิชาโลหะการ  640,700.00   640,700.00  

45 
โครงการพฤหัสปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

งานกิจกรรม  9,700.00   4,815.00  

46 โครงการลงนามความร่วมมือ งานความร่วมมือ  160,000.00   158,177.82  

47 
โครงการส่งเสริมทักษะงานเช่ือมและงานประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 

แผนกวิชาโลหะการ  45,000.00   44,950.00  

48 
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวสัญจร "อาชีวศึกษาเรียน
แล้วมีอนาคต" ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานแนะแนว  35,000.00   856.00  

49 
โครงการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

งานประกนั  24,520.00   20,237.32  

50 
โครงการสร้างห้องปฏิบัติการเรียนการสอน เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ CNC 

ฝุายวิชาการ  312,000.00   311,091.80  

51 
โครงการสร้างห้องเรียนเพื่อรองรับศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปีงบประมาณ 2562 

ฝุายวิชาการ  500,000.00   498,700.00  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

52 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว (ปูเตียง) 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว  97,841.66   97,841.66  

53 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว (lobby) 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว  36,898.95   36,898.95  

54 
โครงการปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานแผนกวิชาเครื่องกล 
ปีงบประมาณ 2562 

แผนกวิชาเครื่องกล 1,792,448.00  1,225,695.70  

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษา Lab VIEW ฝุายวิชาการ  51,000.00   47,740.00  

56 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

งานบุคลากร  642,000.00   553,200.00  

57 
โครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ภายใต้ช่ือ "EEC's Chonburi:Job IT 
& Career" 

ฝุายวิชาการ  17,509.00   17,509.00  

58 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎ ีแผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 

แผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 250,000.00   237,391.81  

59 
โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

งานแนะแนว  1,620.00   1,620.00  

60 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแทงค์ งานทะเบียน  3,890.00   3,890.00  

61 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา 

งานทะเบียน  48,150.00   48,150.00  

62 
โครงการติดต้ังระบบไฟฟูาและแสงสว่างอาคารใหม่ แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน 

แผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 65,000.00   64,847.00  

63 
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องงานความร่วมมือ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานความร่วมมือ  12,000.00   5,778.00  

64 
โครงการติดสต้ิกเกอร์กระจกห้องเรียน แผนกสามัญฯ เพื่อ
ปูองกันแสงแดดส่องภายใน 

แผนกวิชาสามัญ  56,000.00   54,998.00  

65 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาห้องเรียนทฤษฎีทางการ
บัญช ี

แผนกวิชา 
การบัญชี 

 23,740.00   23,740.00  

66 
โครงการติดต้ังพัดลมโคจรห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน 

แผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

    25,000.00      24,900.00  

67 
โครงการติดต้ังพัดลมโคจรห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน 

แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

    20,000.00      19,920.00  

68 
โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องเรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา 

ฝุายวิชาการ     55,000.00      55,000.00  

69 
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน นักเรียน 
นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

งานแนะแนว     17,100.00      16,815.00  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

70 
โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ประจ าปี 2562 

งานอาคารสถานท่ี   150,000.00    102,925.50  

71 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเวทีกิจกรรม ประจ า
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานกิจกรรม     20,000.00      17,895.75  

72 
โครงการกิจกรรมสัมพันธน์ักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานหลักสูตร     13,680.00      19,124.50  

73 
โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานสวัสดิการ     35,000.00      34,990.00  

74 โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรม งานกิจกรรม     93,395.00      93,395.00  

75 
โครงการปรับภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
(ถมดินสระ) 

งานอาคาร   250,000.00    229,600.00  

76 
โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานวัดผล      2,640.00       2,588.02  

77 โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ งานกิจกรรม      3,000.00       1,977.33  

78 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้
ห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ฝุายวิชาการ   135,000.00    112,420.00  

79 
โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานศูนย์ข้อมูลฯ   250,000.00    183,200.00  

80 
โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลและพิธีประจ ากอง
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

ชมรมลูกเสือ     90,063.00      90,063.00  

81 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ V-NET (Pre V-
NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานวัดผล      2,440.00       2,433.02  

82 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 งายวัดผล      6,540.00       5,918.04  

83 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ 

แผนกวิชาช่างกล     31,800.00      31,800.00  

84 โครงการจัดซื้อชุดถังดับเพลิง งานอาคาร     89,559.00      89,559.00  
85 โครงการปรับปรุงห้องพักคร ูแผนกสามัญสัมพันธ์ แผนกสามัญ     20,000.00       9,840.00  
86 โครงการจัดท าห้องเรียนเฉพาะทางงานเครื่องปรับอากาศ ฝุายวิชาการ     45,000.00      45,000.00  

87 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

แผนกวิชา 
เมคคาทรอนิกส์ 

  250,000.00    250,000.00  

88 โครงการ English Mobile Unit แผนกวิชาสามัญ      4,650.00       3,600.00  

89 
โครงการการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม      5,000.00       4,815.00  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

90 
โครงการพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา "วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า" 

งานกิจกรรม      1,500.00       1,500.00  

91 
โครงการสืบสานวัฒนะธรรมประเพณี และรณรงค์การลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 
2561 

งานกิจกรรม      7,555.00       7,537.00  

92 โครงการแข่งขัน อศจ. งานกิจกรรม      5,161.24       5,161.24  

93 
โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล 
และเพลงสากล ระดับสถานศึกษา 

งานกิจกรรม      3,600.00       3,600.00  

94 
โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R และวง
ดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับสถานศึกษา 

งานกิจกรรม      3,600.00       3,600.00  

95 
โครงการรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม     10,000.00       8,010.49  

96 
โครงการปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพฯ เพื่อรองรับการ
ประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม     31,214.00      31,212.95  

97 โครงการวันเอดส์โลก (World AIDS Day) งานกิจกรรม      1,175.00          160.50  

98 
โครงการปั่นจักรยานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ า
แห่งรัตนโกสินทร์ "Bike Un Ai Rak" 

งานกิจกรรม      7,700.00       5,550.00  

99 
โครงการการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม      7,465.00       6,844.00  

100 
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม      9,878.00       9,873.97  

101 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ชมรมลูกเสือ      6,007.32       6,007.32  
102 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 งานกิจกรรม      1,700.00       1,524.75  

103 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานทวิภาคี     15,000.00      11,871.02  

104 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 งานโครงการพิเศษ     82,000.00      62,294.04  

105 
โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ปุาชายเลนเพื่อการ
ท่องเท่ียงเชิงนิเวศ 

งานกิจกรรม         350.00          321.00  

106 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพการโรงแรม
และการท่องเท่ียว หัวข้อเรื่อง "ทักษะเบเกอรี่" 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว      3,200.00       3,200.00  

107 โครงการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ระดับ อศจ.ชลบุรี งานกิจกรรม     43,620.00      43,490.00  

108 
โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะฯ 

ชมรมลูกเสือ      5,900.00       3,245.00  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

109 
โครงการจัดแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทย
สมัครเล่น 

กิจกรรม   119,211.50    120,000.00  

110 
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

แผนกวิชาช่างยนต์     23,281.50      23,281.50  

111 
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
แผนกวิชาช่างกล 

แผนกวิชาช่างกล 
       

8,700.00  
      

8,545.00  

112 
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     9,700.00       8,195.00  

113 โครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ ชมรมลูกเสือ     25,000.00      25,019.98  

114 
โครงการ HONDA DREAM ROAD ถนนในฝัน ถนน
ปลอดอุบัติเหตุ 

แผนกวิชาช่างยนต์  4,750.00   4,750.00  

115 
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว  4,480.00   4,480.00  

116 
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 15,200.00   15,000.00  

117 
โครงการการประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ - เอสโซ่ ระดับ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

แผนกวิชาสามัญ  10,000.00   4,565.00  

118 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ Mac Os 
แผนกวิชา
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 99,930.00   99,930.00  

119 โครงการปรับปรุงฝูาเพดาน แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
แผนกวิชา
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 69,200.00   69,200.00  

120 
โครงการระบบไฟฟูางานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

งานอาคาร  50,000.00   49,626.60  

121 

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพฒันาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาตร์ กิจกรรม
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

งานวิจัยฯ  200,000.00   144,499.49  

122 
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียาน
ยนต์สมัยใหม่ 

แผนกวิชาช่างกล  374,536.00   374,536.00  

123 
โครงการจัดงานเทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งท่ี 2 (Open 
House 2018) 

ฝุายวิชาการ  390,000.00   379,074.29  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

124 
โครงการการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม  45,200.00   37,125.24  

125 
โครงการปรับปรุงห้องรับประทานอาหารบุคลากร (ระยะ
ท่ี 2) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  63,000.00   55,880.00  

126 
โครงการการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม  194,200.00   136,874.80  

127 
โครงการเตรียมความหร้อมของรถโดยสารประจ าทางและ
พนักงานขับรถ ระยะท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานโครงการพิเศษ  230,880.00   2,599.99  

128 
โครงการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความ
รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 5 

งานกิจกรรม  86,710.00   78,149.05  

129 
โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานวัดผล  -     -    

130 
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
และงานเล้ียงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานกิจกรรม  392,850.00   392,850.00  

131 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานทวิภาคี  3,000.00   3,000.00  

132 
โครงการติดตามส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่
ตลาดแรงงาน ปี 2562 

งานแนะแนว  10,000.00   10,000.00  

133 
โครงการปรับปรุงซุ้มนัง่เล่นนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร  50,000.00   50,000.00  

134 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ยากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้พิการ) ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

งานส่งเสริมผลิตผล  10,000.00   10,000.00  

135 
โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานท่ีและท่ีจัดเก็บของ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร  500,000.00   484,670.75  

136 
โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ (ปูายสมัครเรียน) 
ประจ าปี พ.ศ.2562 - 2565 

งานประชาสัมพันธ ์  80,000.00   80,000.00  

137 
โครงการจัดท าสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าปี พ.ศ.2562 - 2565 

งานศูนย์ข้อมูล  150,000.00   94,695.00  

138 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อ
รองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 

งานอาคาร  61,000.00   60,857.26  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

139 
โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด (ระยะท่ี 2) 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2562 

งานอาคาร  150,000.00   147,305.00  

140 
โครงการปรับปรุงระเบียงนั่งพกัผ่อนเพื่อนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร  153,000.00   152,947.94  

141 โครงการโต๊ะหินอ่อน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานอาคาร  75,000.00   74,900.00  

142 
โครงการอ่านน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร  30,000.00   30,000.00  

143 
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคาร  50,000.00   50,000.00  

144 
โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

งานแนะแนว  25,000.00   25,000.00  

145 
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานครูที่ปรึกษา  5,000.00   5,000.00  

146 
โครงการงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ 
จังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2562 

งานกิจกรรม  10,400.00   10,400.00  






















































































