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วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สพุรรณิการ์



สวัสดี ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ วารสารสุพรรณิการ์

สัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 31ประจ�าปีการศึกษา 2563 ทีม

งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมภาพกิจกรรม

และโครงการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในรั้วน�้าเงิน-ขาว วิทยาลัย

เทคนิคพัทยา ในปีการศึกษา 2563 มาให้ชมกันอย่าง

มากมายและฉบับนี้ได้รวบรมเอากิจกรรมท้ังภาคเรียนที่ 

1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 อยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อ

ให้ท่านผู้อ่านได้เข้าถึงข่าวสารของวิทยลัยได้มากขึ้นในปี

การศึกษา2563ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกแผนกวิชานักเรียน

นกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิพทัยา รวมไปถงึทกุฝ่ายทีใ่ห้ความ

ร่วมในการน�าข่าวสารออกถึงผู้อ่านในครั้งนี้

   หวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัย ฝากให้ผู้อ่าน

ติดตามความเคลื่อนไหววารสารสุพรรณิการ์สัมพันธ์ฉบับ

ต่อไปด้วยนะครับ...

ที่ปรึกษา

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ
ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญบ�ารุง                  
รองผู้อ�านวยการ

นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์                     
รองผู้อ�านวยการ

นางนันทวัน  เที่ยงธรรม                        
รองผู้อ�านวยการ

นายบดีรัฏฐ์  นิ่มเสนาะ                         
รองผู้อ�านวยการ

กองบรรณาธิการ

งานกิจกรรม 

งานแนะแนว 

งานสื่อการเรียนการสอน 

แผนกเครื่องกล 

แผนกช่างกลโรงงาน 

แผนกไฟฟ้าก�าลัง 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

แผนกการบัญชี 

แผนกการตลาดและโลจิสติกส์ 

แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แผนกสามัญสัมพันธ์ ระยะสั้น 

และทีมงานประชาสัมพันธ์

เรียบเรียง        

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์

บรรณาธิการ    

นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ

พิสูจน์อักษร     

นางสาวนุชจารี  ศุขวินทุ

บรรณาธิการบอกเล่า



ยินดีต้อนรับ รองผู้อ�ำนวยกำร 2

วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  3
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 4

วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  5
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในวิทยำลัย 6 – 28

กิจกรรมแผนก 29 - 40

สารบัญ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ที่อยู่ 15/17 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทรศัพท์ : 038-221 643, 038-222 118โทรสาร : 038-221 818Line Official : @Pattayatech

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ เทคนิคพัทยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของวิทยาลัยฯ

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจต่อชุมชน ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
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ยินดีต้อนรับ

รองผู้อ�ำนวยกำรวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

นำงนันทวัน เที่ยงธรรม 

นำยบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนำะ  

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

2540 –2547 ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

2548 – 2555 พนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

2556 – 2561 ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2562 – 2563 ครูช�านาญการอาชีวศึกษาธนบุรี

2563 รองผู้อ�านายการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2540 –2547 ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

2548 – 2555 พนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

2556 – 2561 ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2562 – 2563 ครูช�านาญการอาชีวศึกษาธนบุรี

2563 รองผู้อ�านายการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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ว่าทีพ่นัตร ีดร.วานชิ  สมชาต ิผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิพทัยา พร้อม

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ณ หน้าที่ว่าการอ�าเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
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วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวย

การวทิยาลยัเทคนคิพทัยา ได้เข้าร่วมพธิเีฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาส

วนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีวนั

ที ่3 มถินุายน 2563 ณ ศาลาประชาคมทีว่่าการอ�าเภอบางละมงุ  จงัหวดั

ชลบุรี
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วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ อวท. และ

ผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักกา

ระ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ผู้ก�ากับกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลูกเสือ-

เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนค�าปฎิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิด

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563  ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบเครื่องมือประจ�าศูนย์ อบต.เขาไม้แก้ว ในโครงการ

พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center 

Thailand 4.0)  ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายมนูล วรสุข รองนายก 

อบต.เขาไม้แก้ว เป็นผู้กล่าวเปิดงานและรับมอบเครื่องมือประจ�าศูนย์ ณ อบต.

เขาไม้แก้ว

ix it 
Center Thailand 4.0F
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วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวย

การวทิยาลยัเทคนคิพทัยา มอบหมายให้นายชาตร ีม่วงเขาแดง หวัหน้างานกจิกรรม

นักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ เขาเอสอาร์ หมู่ที่ 4 ต�าบล

หนองปลาไหล อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



วารสารสุพรรณิการ์ 9

วนัพฤหสับดทีี ่30 กรกฎาคม 2563  คณะ

ผูบ้รหิาร คร ูเจ้าหน้าที ่วทิยาลยัเทคนคิพทัยา

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัย

เทคนิคสัตหีบที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการ

ด�าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ 

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิพทัยา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ

ส่งเสริมการมีงานท�าให้กับนักเรียน นักศึกษา “แรงบันดาลใจใน

การท�างานในศตวรรษที่ 21” โดยมี นายแทนคุณ จิตต์อิสระนาย

พรพล สุวรรณมาศ และ ว่าที่ ร.ต.ธานี ชาวสวน ให้เกียรฺติมาเป็น

วิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2
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วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  ว่าที่พันตรี 

ดร.วานชิ สมชาต ิผู้อ�านวยการวทิยาลัยเทคนคิ

พทัยา มอบหมายให้นายบดรีฏัฐ์ นิม่เสนาะ รอง

ผู ้อ�านวยการฝ ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นกัศกึษา เป็นประธานคณะกรรมการสมัภาษณ์

คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในโครงการทุนการ

ศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 รุ่นที่ 4 ณ หอ

ประชุมชั้น 3 อาคารสุพรรณิการ์ 9



วารสารสุพรรณิการ์12

วนัอาทติย์ที ่2 สิงหาคม 2563 ว่าทีพ่นัตร ีดร.วานชิ 

สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประธาน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 

1/2563 โดยมี นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธาน

กรรมการวทิยาลยัเทคนคิพทัย า เข้าร่วมการประชมุซึง่

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ได้

มีการจัดตัวแทนผู้ปกครองมาประชุมที่วิทยาลัย พร้อม

กันน้ีได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook งาน

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และโปรแกรม 

Zoom เพื่อเป็นการลดความแออัดและเว้นระยะห่าง

ทางสังคม ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิ-19 ณ อาคารสุพรรณิการ์ 9
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วนัที ่1-3กรกฎาคม 2563 วทิยาลยัเทคนคิพทัยาจดัโครงการปฐมนเิทศ

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักเรียนนักศึกษาทราบและเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการ

ต่างๆnของวิทยาลัย รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 

มีความรับผิดชอบ และเป็นคนดีของสังคม การปฐมนิเทศแบ่งออกเป็น 3 

รุ่น รุ่นละ 4 กลุ่ม จ�านวนทั้งสิ้น 1,079 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนนักศึกษา, เว้นระยะห่างทาง

สังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฐมนิเทศ
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วนัศกุร์ที ่7 สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าทีพ่นัตรี 

ดร.วานชิ สมชาต ิผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิพทัยา เป็น

ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย

เทคนิคพัทยา ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2
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วนัเสาร์ที ่8 สงิหาคม 2563นายสเุทพแก่งสนัเทีย่ะรองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพิธีลงนามความร่วมมือมอบโล่เชิดชูเกียรติสถาน

ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.วานิชสมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิค

พทัยา เป็นผูก้ล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์ของโครงการทัง้นีย้งัมกีารเปิดอบรมหลักสูตรระยะส้ันในรปูแบบ EEC MODEL 5 หลักสูตร

ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

2. หลักสูตรขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก)

3. หลักสูตรการซ่อมเรือเจ็ทสกี และระบบเครื่องยนต์/ไฟฟ้า

4. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจและซ่อมบ�ารุงรางรถไฟความเร็วสูง

5. หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ขนส่งในงานโลจิสติกส์

ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ว่าที่

พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู ้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมทั้งคณะผู ้

บรหิาร คร ูเจ้าหน้าที ่และนกัเรยีน นกัศกึษา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมพิธี

บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เน่ืองในวัน

คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาณ 

อาคารโดมอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมทั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ท�าพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2
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วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

วทิยาลยัเทคนคิพทัยา ร่วมต้อนรบั นางสภุาพร เทยีนไชย ประธาน

แม่บ้าน มหาดไทยจงัหวดัชลบรุ ีนายอ�านาจ เจรญิศร ีนายอ�าเภอ

บางละมุง นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอ�าเภอบางละมุง

และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม

นกัเรยีนทนุของมลูนธิร่ิวมจติน้อมเกล้าฯ เพือ่เยาวชนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารสุพรรณิการ์ 9
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วนัพฤหสับดทีี ่10 กนัยายน 2563   นายบรรลอื กลุละวณชิย์ 

รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความ

พร้อมโครงการจดัการเรยีนรูด้้านอาชพีของนกัเรยีนในสงักดัเมอืง

พทัยา ประกอบด้วยโรงเรยีนเมอืงพทัยา 1 ถงึ โรงเรยีนเมอืงพทัยา 

11 ประจ�าปีการศึกษา2563 โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค

พทัยาและคณะครใูนสงักดัเมอืงพทัยา เข้าร่วมการประชมุ ณ หอ

ประชุมชั้น 3  อาคารสุพรรณิการ์ 9
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วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ 

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบหมายให้ นายบดีรัฏฐ์ 

นิม่เสนาะ รองผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีน-นกัศกึษา 

พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์

ท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กินพื้นแผ่นดิน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา

ภูมิปัญญาชุมชน ต�าบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี
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วนัอาทติย์ที ่23 สงิหาคม 2563  ว่าทีพ่นัตร ีดร.วานชิ 

สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาจีนให้

กับนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 200 คน ภายใต้โครงการ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก EEC วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ�า

ปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ 

ผู้อ�านวยการวทิยาลยัเทคนคิพทัยา เป็นประธานในพธิเีปิดงานสบืสานประเพณลีอยกระทง 

โดยมีนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาเข้าร่วมโครงการ ทั้งการแข่งขันการท�ากระทง 

การออกบูธขายของ และการประกวดนางนพมาศ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร

โดมเอนกประสงค์
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วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ  ผู้อ�านวย

การวิ ทยา ลัย เทคนิ คพัทยา  เป ็ น

ประธานเป ิดโครงการรณรงค ์และ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 

2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 

140 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย ์

อ�านวยการแก ้ ไขป ัญหายาเสพติด 

เมืองพัทยา ณ หอประชุม อาคารสุพร

รณิการ์ 2
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วิทยาลัยเทคนิคพัทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 

(การเขยีนแผนธรุกจิ) ปีการศกึษา 2563 วนัที ่4-5 สงิหาคม 

2563

โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ  วันที่ 17 ก.ย. 63  ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 17 ก.ย.63  ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนอง

กระบอก จ.ระยอง

โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

บ้านปึกใหญ่สามัคคี จ.ชลบุรี
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วนัพธุที ่23 ธนัวาคม 2563 ว่าทีพ่นัตร ีดร.วานชิ 

สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มอบ

หมายให้ นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ นักเรียน 

นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ด�านาวันแม่ เกี่ยวข้าว

วันพ่อ” โดยมี นายอ�านาจ เจริญศรี นายอ�าเภอ

บางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ นาข้าว

ปลอดภัย ต.หนองปลาไหล ชุมชนหนองเกตุใหญ่ 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี
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วนัจนัทร์ที ่22 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ว่าทีพั่นตร ีดร.วานชิ 

สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา คณะผู้บริหาร และคณะ

กรรมการด�าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย

เทคนคิพทัยา ให้การต้อนรบัคณะครแูละนกัเรยีน นกัศกึษา จากวทิยาลยั

เทคโนโลยบีางละมงุอนิเตอร์-เทค เข้าศกึษาดงูานการด�าเนนิงานของศนูย์

บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา



วารสารสุพรรณิการ์26

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  รบัการประเมนิเพือ่

รบัสถานศกึษารางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศกึษาอาชวีศึกษา ขนาด

ใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวต้อนรับ 

ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) นายเชาวฤทธิ์ ล�าพาย ผู้

อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นางวิไลลักษณ์ แก้วจินดา รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นางสาว

ชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และนายสมศักดิ์ ไพค�านาม รองผู้อ�านวยการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้

การนิเทศ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจ�าปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคารสุพรรณิ

การ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ว่าที่พันตรี 

ดร.วานชิ  สมชาต ิผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิ

พัทยา มอบหมายให้ นางเสาวลกัษณ์ บญุบ�ารงุ 

รองผูอ้�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

ปฏบิตัริาชการแทน ในการต้อนรบันางสภุาพร 

เทยีนไชย นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัชลบรุ ีทีไ่ด้

มาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ประจ�าปีการ

ศึกษา 2563 ในการน้ี เหล่ากาชาดจังหวัด

ชลบุรีได้มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน 1000 

ชิ้น ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพัทยาอีกด้วย ณ หอ

ประชุมชั้น 3 อาคารสุพรรณิการ์ 9
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ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม

ทักษะวิชาการ อบรมเ ชิงปฏิบัติการ

เทคโนโลยยีานยนต์อซีซูเุทคโนโลยยีานยนต์

อีซูซุโดยคุณวารินทร เตพละกุล ผู้อ�านวย

การสายพัฒนาองค์กร บริษัท ชลบุรีอีซูซุ

เซลส์ จ�ากัด เป็นประธานในพิธีเปิดโดย

ชมรมวชิาชพีช่างยนต์ระหว่าง วนัที ่๑-๒ กัน

ยายพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม วิทยาลัย

เทคนิคพัทยา

แผนกช่างยนต์
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แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน

โครงการแข่งขันฟุตซอต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเครื่องมือวัดพื้นฐาน
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แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง
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แผนกช่างเช่ือมโลหะ

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะครู และนักเรียน 

นกัศกึษา แผนกช่างเชือ่มโลหะ ด�าเนนิโครงการจติ

อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนาวัง 
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แผนกตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT)

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 น�า

นักเรียน นักศึกษาเข้าร ่วมโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ เขาเอสอาร์ หมูท่ี ่4 ต�าบลหนองปลาไหล อ�าเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี
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 แผนกอเิลก็ทรอนกิส ์และแมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต์

การแข่งขัน IoT Hackathon 2021 Gen R ลับอาวุธฝึกความ

เข้มข้นให้เยาวชนคนอาชีวะ โดยแผนกวิชา #เมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต์  “ (ทีม PTC โบ๊ะบ๊ะ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ผลงาน Smart 

Warehouse ระบบจดัการคลงัสนิค้า)” #ได้รบัรางวลัชนะเลศิ  คว้า

รางวัลมูลค่า 30,000 บาท

การแข่งขันฯ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน 

IIoTเพือ่วดัผลการอบรมพืน้ฐาน Internet of Things & IoT Train-

ing Kits โดยผู้ร่วมแข่งขัน 21 ทีม จาก 16 สถาบันอาชีวะในเขต 

EECiต้องน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ ประยุกต์สู่ระบบจริง ผ่าน

โจทย์การแข่งขัน 5 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตร  ชุมชน สถาน

ศึกษา และที่อยู่อาศัย โดยแข่งขันในรูปแบบ Hackathon สุดเข้ม

ข้นกว่า 36 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ ระยองรีสอร์ท 

จ.ระยอง

นกัเรยีนนกัศกึษาแผนกอเิลก็ทรอนกิส์เข้าศกึษา

ดูงาน Open Academic World of Engineering 

2020 "Cultivating the seed of young innova-

tors" เปิดโลกวชิาการ "บ่มเพาะเมล็ดแห่งนกันวตักร" 

คณะวิ ศวกรรมศาสตร ์  สถาบั น เทค โน โลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



วารสารสุพรรณิการ์ 35

 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

23 ก.ค. 2563 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่าง

เทคนิคคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

ณ เขาเอสอาร์ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

13 สิงหาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู  แผนกวิชาช่าง

เทคนิคคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาช่างเทคนิค

คอมพิวเตร์ ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในแผนก

โครงการพฒันาสิง่แวดล้อมเกบ็ขยะชายหาดพทัยา

เหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

ชายหาดพัทยาเหนือ  อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบ

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ถ อ ด ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง

คอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แ



วารสารสุพรรณิการ์36

 แผนกโลจีสติกส์

กิจกรรมวันลอยกระทง แผนกโล

จิสติกส์แลแผนกธุรกิจค้าปลีก ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ

และท�ากระทง ขอแสดงความยินดีกับ

พี่ตอง ส�าหรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 ในการประกวดนางนพมาศ

ประจ�าปี 2563  

แผนกวชิาโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน เข้า

รบัการอบรม ณ คลงัสนิค้าอนัตราย JWD “มุง่

มั่นพัฒนา ประสบการณ์จริงสู่ตลาดแรงงาน

และซัพพลายเชน”

กิจกรรมรับน้องน่ารักๆ ท่ีพวกพี่ตั้งใจคิดและท�าให้น้องๆได้

ร่วมสนุก ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอต้อนรับ

สู่แผนก....อย่างเป็นทางการ เก็บเก่ียวช่วงเวลาแห่งความสุขไว้

เยอะๆน๊า   L O G I S

แผนกการตลาด
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 แผนกบัญชี

กิจกรรมเสริมอาชีว วันลอยกระทง

งานลอยกระทง

ปลูกต้นไม้วันไหว้ครู

ปลูกป่า



วารสารสุพรรณิการ์38

 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พิธีไหว้ครู และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องแผนก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2563

โครงการสืบสารประเพณี ลอยกระทง วันที่ 29 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระแม่แห่งแผ่นดิน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สวน

พฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

โครงการแบ่งปันความรู้ จากพี่สู่น้อง วันพุธที่ 2 

กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยโครงการ 5 ส. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในแผนก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
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  แผนกการโรงแรม

ไหว้ครู 2563

อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ
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แผนกการท่องเที่ยว

โครงการศึกษาธรรมชาติทางทะเลและมหาสมุทร

จุลกฐิน วัดช่องลมนาเกลือ

เทคนิคการน�าชมและศิลปะการพูดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว




