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ก 

ค าน า 
  

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรีนี้ ได้
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้อง
รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพท้ังในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร รวมถึงความ
เปล่ียนแปลงในระบบงบประมาณ   

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการรูปแบบสถาบันการอาชีว ศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาท่ีจะมีผล
บังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเน้นน าเสนอผลผลิตของสถานศึกษา ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแต่ละแผน
งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของชาติท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ท้ายนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นี้ขึ้นมา หวังอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้เป็นอย่างดี 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 1.1 ปรัชญา             1 
 1.2 วิสัยทัศน์             1 
 1.3 พันธกิจ             1 
 1.4 เป้าประสงค์             1 
 1.5 เอกลักษณ์วิทยาลัย            1 
 1.6 อัตลักษณ์วิทยาลัย            1 
     

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.1 ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา         2 
 2.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี           6 
 2.3 เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา        7 
 2.4 สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา           7 
 2.5 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          7 
 2.6 เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          8 

2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร           9 
2.8 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา         10 

 2.9 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา          19 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)      21 
 3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      23 
 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565        24 
 3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม     35 
       และแผนใช้จ่ายเงิน 
 3.5 รายละเอียดโครงการ 

โครงการท่ี 1 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      42 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา     46 
ประจ าปี พ.ศ.2565-2569 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 3 โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2565    50 
โครงการท่ี 4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565     54 
โครงการท่ี 5 โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   58 
โครงการท่ี 6 โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา     62 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการท่ี 7 โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ      66 

ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการท่ี 8 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ     70 

ภาคตะวันออก (EEC) ประจ าปีการศึกษา 2565 
โครงการท่ี 9 โครงการส่งเสริมการท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565   75 
โครงการท่ี 10 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU        79 
โครงการท่ี 11 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติขนถ่ายวัสดุ      83 
โครงการท่ี 12 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บริการทางแพทย์       87 
โครงการท่ี 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิจัยและบทความ     91 
โครงการท่ี 14 โครงการเผยแพร่บทความวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา     94 
โครงการท่ี 15 โครงการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2565   97 
โครงการท่ี 16 โครงการจัดท าสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ   101 
โครงการท่ี 17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ     105 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
โครงการที่ 18 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน   109 

(กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้พิการ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการท่ี 19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ)  113 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการท่ี 20 โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   117 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการท่ี 21 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   121 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการท่ี 22 โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  125 
โครงการท่ี 23 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  129 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 24 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ      132 
โครงการท่ี 25 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก        136 
โครงการท่ี 26 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  139 
โครงการท่ี 27 โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพส าหรับนักเรียนท่ีเข้าศึกษา  143 

ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
โครงการท่ี 28 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)   147 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการท่ี 29 โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET   151 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการท่ี 30 โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564   155 
โครงการท่ี 31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล   159 

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ค่าหนังสือเรียน) 
โครงการท่ี 32 โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรอง  163 

การจัดซื้อหนังสือ ประจ าปีการศึกษา 2565 
โครงการท่ี 33 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  167 
โครงการท่ี 34 โครงการอบรมครูนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565     171 
โครงการท่ี 35 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน   175  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการท่ี 36 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพ   179 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการท่ี 37 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ   183  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการท่ี 38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างส่ือ e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้  186 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการท่ี 39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แผนกเทคนิคพื้นฐาน     190 
โครงการท่ี 40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู แผนกเทคนิคพื้นฐาน    193 
โครงการท่ี 41 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565     196 
โครงการท่ี 42 โครงการปรับปรุงระบบห้องพักอาคารปฏิบัติการโรงแรม    200  

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 

 



จ 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 43 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   204 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการท่ี 44 โครงการการพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็น "คนดีและคนเก่ง อย่างมีความสุข"  207 
โครงการท่ี 45 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565    211 
โครงการท่ี 46 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนโดยพัฒนาระบบดูแลนักเรียน  216  

นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการท่ี 47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ Student Care   220 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการท่ี 48 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  223 
โครงการท่ี 49 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2565   226 
โครงการท่ี 50 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565   230 
โครงการท่ี 51 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563    234 

เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 
โครงการท่ี 52 โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  237 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
โครงการท่ี 53 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี       240 
โครงการท่ี 54 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565   244 
โครงการท่ี 55 โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล    247 
โครงการท่ี 56 โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565    251 
โครงการท่ี 57 โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565     255 
โครงการท่ี 58 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า      259 
โครงการท่ี 59 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565   263 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
1.1 ปรัชญา 
  คุณธรรมเย่ียม    = มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา  มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม 
 เป่ียมวิชา    =  มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเย่ียม 
 พัฒนาอาชีพ   =  เพื่อสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป 
 

1.2 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 

1.3 พันธกิจ 
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  
 6. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

1.4 เป้าประสงค์ 
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 มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและต่อ
ยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 

1.5 เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ 
 

1.6 อัตลักษณ์วิทยาลัย 
 มีจิตบริการ 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 
2.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึน้เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัดช่องลม
จากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมได้แต่งต้ังนายบรรพต  ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงาน
จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง และเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา” โดยได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบการ
เรียนปกติ 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาพณิชยการ 

 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

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 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม   
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
-  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 

 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว ระดับ ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส. 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้  

  -  หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

    -  หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คือ   
สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 

 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.  2556 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
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พ.ศ.  2560 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) เพิ่มดังนี้  
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสี  
2) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์  

 -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน
เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 2) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบภาพและ
เสียง 3) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4)
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 5) สาขาวิชา
การตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์  

พ.ศ.  2563 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มดังนี้  
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 2) สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  

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

 

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ระบบปกติ ทวิภาคีและภาคสมทบ) และหลักสูตรแกนมัธยม 
หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 

1.  ระบบปกติ ระบบทวิภาคีและภาคสมทบ 
1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาช่างยนต์ 

   1.1 สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 
   1.1 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
   1.2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) 
  2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปกติ) 
   2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
   3.1 สาขางานโครงสร้าง (ปกติ) 
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  4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   4.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
   4.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
  5. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   5.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 
  6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
  7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
   7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ) 
  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 5 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
   1.1 สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
  2. สาขาวิชาการตลาด 
   2.1 สาขางานการตลาด (ปกติ) 
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
  4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
   4.1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่(ทวิภาคี) 
  5. สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
   5.1 สาขางานโลจิสติกส์ (ปกติ) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

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

1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

  1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 
   1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
   1.3 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ) 
   1.4 สาขางานตัวถังและสี (ทวิภาคี) 
  2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ม.6, ปวช.) 
   2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 
   2.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ภาคสมทบ) 
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  3. สาขาวิชาไฟฟ้า (ม.6, ปวช.) 
   3.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
   3.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
   3.3 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ภาคสมทบ) 
  4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 
   4.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 
   5.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปกติ) 
  6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6, ปวช.) 
   6.1 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต (ทวิภาคี) 
   6.2 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต (ภาคสมทบ) 
  7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6, ปวช.) 
   7.1 สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ทวิภาคี) 
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
   1.1 สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
   1.2 สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ) 
  2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
   2.1 สาขางานการตลาด (ปกติ) 
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6, ปวช.) 
   3.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)  
   3.2 สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ภาคสมทบ) 
  4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6, ปวช.) 
   4.1 สาขางานการจัดการการขนส่ง (ทวิภาคี) 
   4.2 สาขางานการจัดการการขนส่ง (ภาคสมทบ) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6, ปวช.) 
   1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี) 
  2.  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ม.6, ปวช.) 
   2.1  สาขางานการท่องเท่ียว (ทวิภาคี) 
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2.2 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 
 18. อาคารแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย    จ านวน    1 หลัง  14 ห้อง 
 19. อาคารปฏิบัติการโรงแรม 5 ช้ัน   จ านวน   1 หลัง  36 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/
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2.3 เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองช้ัน  รอบเสมาธรรมจักร  
จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนและด้านล่างเป็นช่ือสถาบัน ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา คือความล้ าเลิศทางปัญญาต้ังอยู่บนรากฐานท่ีมั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญาท่ีได้รับการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง  
อักษร ทุ.ส.นิ.ม  หมายถึง  ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 
(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 
 

2.4 สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

    
 

 

 
 
 

2.5 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สุพรรณิการ์ ช่ือสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่น

ก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง  ของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูก
บริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ 
เรียกว่า ฝ้ายค า น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสี
น้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเด่ียวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม 
โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคล่ืน ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อท่ี
ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบาน
พร้อมๆกัน ไม่มีกล่ิน ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลือง
สด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาว
คล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีท้ังกลีบเด่ียวและกลีบซ้อน  ดอกมักบาน

ในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์ไม้งามนี้ปลูกในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพ
บางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นายบรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัยการอาชีพ
บางละมุง 

   สีขาว – สีน ้าเงิน 
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2.6 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 – น้ าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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2.7 แผนภูมิโครงสรา้งการบริหาร 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ้านวยการ 

ว่าทีพ่ันตรีวานิช  สมชาติ 
คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์ 
 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นางนันทวัน  เที่ยงธรรม 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายไกรวัฒน์  บุญชัยสวัสด์ิ 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายนที  ลอยเมฆ 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์ 

แผนกวิชาช่างเช่ือม 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

แผนกวิชาช่างเทคนคิคอมพิวเตอร ์

นางสาวสุรีย์  แย้มสรวน 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายจารึก  จารุมิตร 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

นายสง่า  คูค า 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
นายปริปูรติ  ศรีบุญเรือง 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธ์ิ จูปราง 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวเอ็นดู  มงักรแสงแก้ว 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
และการจัดการโลจิสติกส์ 

นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

นางสาวกนกชญา  ทองละมุล 

แผนกวิชาการตลาด 
นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นายศกัด์ิชยั ชุมไธสงค์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวอรวรรณ  เกตุโชต ิ

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ 

 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์ 

งานพัสดุ 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

งานอาคารสถานที่ 
นายนที  ลอยเมฆ 

งานทะเบียน 
นายสง่า  คูค า 

งานบัญชี 
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ 

งานการเงิน 
นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

งานบุคลากร 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

งานบริหารทั่วไป 
นางวาสนา  พานสุวรรณ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายวสันต์  อารีย์ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวกาญจนา  อ่อนแสง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวสุชัญญ์ญา  นาชัยทอง 
 

งานครูที่ปรึกษา 
นายชโลมพร  แน่นหนา 

งานปกครอง 
นายจีราศักด์ิ  วุฒิศรีศิริพร 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายชาตรี  ม่วงเขาแดง 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวสมคิด  หมั่นหาดี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางประรินญา  ว่องไว 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นางสาวขวัญตา  บุญประเสริฐ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบอย  โคตรภักดี 

งานความร่วมมือ 
นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 

งานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 
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2.8 ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 

อัตราก าลัง ปี 2565     ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
      ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร 
  

 
 ก. ข้าราชการ       19 คน 
  1 ผู้บริหาร    4  คน 
  2 ข้าราชการครู   15  คน 
  3 ข้าราชการพลเรือน   -  คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า        - คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน    -  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   -  คน 
 ค. พนักงานราชการ      27 คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน   27  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   -  คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว      81 คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน   43  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน  38  คน 
 

 
 

 ซ. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง      - คน 
  1 ข้าราชการ    -  คน 
  2 ลูกจ้างประจ า    -  คน 

 
 
 
 

 

อัตราก้าลังคนของ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา         มีบุคลากรทั งสิ น  127 คน 

    จ. มีข้าราชการ / ลูกจ้าง มาช่วยราชการ        -      คน 
    ฉ. มีข้าราชการ / ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น        -      คน   
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ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา    123 คน 
  

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน รวม  
- ต่ ากว่า ม.6 - คน  10 คน 10 คน 
- ปวช. / ม.6 - คน    1 คน  1 คน 

- ปวส. / อนุปริญญาตรี - คน  10 คน 10 คน 
- ปริญญาตรี  73 คน   17 คน 91 คน 

- ปริญญาโท  12 คน  -  คน 12 คน 

- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม  85 คน รวม 38  คน 123 คน 
 
 

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงนิท่ีจ้าง    81   คน  
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน รวม  

- จ้างด้วยงบบุคลากร - คน  - คน - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน  - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 43 คน  36 คน 79 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  2 คน 2 คน 

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน   - คน  - คน 

รวม 43 คน รวม 38 คน 81 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ  รวม 19 คน   (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. ว่าท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ป.เอก คศ.4  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
2. นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง ป.โท คศ.3  รองผู้อ านวยการ 
3. นายพงษ์สรณ ์ บวรสุขวัฒน์ ป.โท คศ.2  รองผู้อ านวยการ 
4. นางนันทวัน เท่ียงธรรม ป.โท คศ.2  รองผู้อ านวยการ 
5. นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล ป.โท คศ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -หัวหน้าแผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. นางอัญชลี บุญก่อ ป.ตรี คศ.2 สามัญ สัมพันธ์ -หัวหน้างานบุคลากร  
7. นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสด์ิ ปทส. คศ.2 ช่างยนต์ -หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
8. นายนพรัตน์ กลิ่นหอม ป.ตรี คศ.2 ช่างยนต์ -หัวหน้างานความร่วมมือ 
9. นางสาวสมคิด หมั่นหาดี ป.โท คศ.2 การบัญชี -หัวหน้างานประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 
10. นายสง่า คูค า ปทส. คศ.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

เมคคาทรอนิกส ์
-หัวหน้าแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 
-หัวหน้าแผนกวิชาแมคคา
ทรอนิกส์ 
-หัวหน้างานทะเบียน 

11. นายจารึก จารุมิตร ป.โท คศ.2 ช่างไฟฟ้า -หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง 
12. นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์ ป.ตรี คศ.2 ช่างกลโรงงาน -หัวหน้าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
13. นางแอนนา ผลไสว ป.ตรี คศ.2 ภาษาอังกฤษ -ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

สามัญ สัมพันธ์ 
14. นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ ป.ตรี คศ.2 ช่างเชื่อมโลหะ 

 
-หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ 
-หัวหน้างานพัสดุ 

15. ว่าท่ีร้อยตรีอรรถสิทธ์ิ จูปราง ป.โท คศ.2 ช่างยนต์ -หัวหน้างานหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

16. นายปริปูรติ ศรีรุง่เรือง ป.ตรี คศ.1 ภาษาอังกฤษ -หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 
สัมพันธ์ 

17. นางสาวมณีรัตน์ บัวค า ป.ตรี คศ.1 ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

-หัวหน้าวางแผนและ
งบประมาณ 

18. นายชาตรี ม่วงเขาแดง ป.ตรี คศ.2 คณิตศาสตร ์ -หัวหน้างานกิจกรรม 
19. นางสาวกนกชญา ทองละมุล ป.ตรี ครูผูช้่วย การโรงแรม -หัวหน้าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว 

12 
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ลูกจ้างประจ า  รวม   - คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

พนักงานราชการ รวม 27 คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. ว่าท่ี ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ ป.โท พนักงานราชการ สุขศึกษา -ครูประจ าแผนกวิชา (กลุ่ม

วิชาสุขศึกษา) 
2. นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ ป.ตรี พนักงานราชการ การบัญชี -หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 
3. นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง ป.ตรี พนักงานราชการ การบัญชี -หัวหน้างานการเงิน 
4. นางประรินญา ว่องไว ป.ตรี พนักงานราชการ การบัญชี -หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธุรกิจ 
5. นางสาวสมฤทัย บุญก่อ ป.ตรี พนักงานราชการ การบัญชี -หัวหน้างานบัญชี 
6. นางสาวศศิธร อมรพันธ์ ป.โท พนักงานราชการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ -หัวหน้างานกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

7. นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ -หัวหน้างานปกครอง 
8. นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า -หัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 
9. นายนที ลอยเมฆ ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างกลโรงงาน -หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

-หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 

10. นางสาวชัญญาณ์ภชั นาชัยทอง ป.โท พนักงานราชการ ธุรกิจค้าปลีกและ
การจัดการ 
โลจิสติกส ์

-หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้า
ปลีกและการจัดการ 
โลจิสติกส ์
-หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

11. นายวสันต์ อารีย์ ป.ตรี พนักงานราชการ เทคนิคยานยนต์ -หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชมุชน 

12. นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า ป.ตรี พนักงานราชการ เทคนิค
อุตสาหกรรม 

-ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 

13. นายอิสระพงศ์ มาพล ปทส. พนักงานราชการ ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

14. นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ ปทส. พนักงานราชการ ช่างยนต์ -หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
15. นายธนกิจ มากมณ ี ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า

ก าลัง 
16. นางสาวพิมพิกา ยอดดี ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า

ก าลัง 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
17. นางสาวสุรีย์ แย้มสรวน ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
-หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

18. นายเดชา เฉยพันธ์ ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ -ครูประจ าแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

19. นายบอย โคตรภักดี ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ -หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

20. นางวาสนา พานสุวรรณ ป.ตรี พนักงานราชการ สังคมศึกษา -หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
21. นายชโลมพร แน่นหนา ป.โท พนักงานราชการ เทคนิคยานยนต์ -หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
22. นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
-ครูประจ าแผนกวิชาช่าง
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

23. นางสาวสุชัญญ์ญา  นาชัยทอง ป.ตรี พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

24. นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค ์ ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

-หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

25. นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ ป.ตรี พนักงานราชการ ธุรกิจค้าปลีกและ
การจัดการ 
โลจิสติกส ์

-หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิจัย 

26. นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว ป.ตรี พนักงานราขการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ครูประจ าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27. นายเกียรติศักด์ิ สฤษฎีชัยกุล ป.ตรี พนักงานราชการ ช่างเชื่อมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ 
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ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 81 คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวสายฝน พยอม ป.ตรี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ -ครูประจ าแผนก (กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์) 
2. นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจ าเริญ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ -ครูประจ าแผนกวิชา

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์
3. นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
4. นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา -หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
5. นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์ ป.โท ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ -ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์/

คณิตศาสตร ์
6. นายยศภาดา ธัญญาลิขิต ป.โท ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ 
-ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร ์

7. นางสาวกาญจนา อ่อนแสง ป.ตรี ครูอัตราจ้าง 
ภาษาไทย 

-หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

8. นายปรมัตถ์ ทรัพย์ศิร ิ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
9. นายสมนึก ยศม้าว ป.ตรี ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา -ครูประจ าวิชาสังคมศึกษา 
10. นางสาวฆมาภรณ ์ ก้อนทรัพย์ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน -ครูประจ าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
11. Mrs. Chandra Kala Subba ป.ตรี - ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
12. นายพลวัฒน์ ไชยศร ี ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
13. นางสาวสุภาวดี ศิริทรัพย์อาภา ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
14. นางสาวกุลธิดา ทองสุริเดช ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
15. นางสาวสุธาสินี จักดี ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
16. นางสาวเกศสุดา ศรแผลง ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เทคนิค

อุตสาหกรรม 
-ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 

17. นางสุชีรา หะสิตะ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การบัญชี -ครูประจ าแผนกวิชาการ
บัญชี 

18. นางสาวกัลยา  ไชยวิเชียร ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การตลาด -ครูประจ าแผนกวิชาการ
ตลาด 

19. นายธนิต คงวัฒนะ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การตลาด -ครูประจ าแผนกวิชาการ
ตลาด 

20. นายภานุมาศ พุมมา ป.ตรี ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ครูประจ าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
21. นายพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ ์ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ครูประจ าแผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
22. นางสาวกมลธรัตน์ เอ่ียมโคกสูง ป.โท ครูอัตราจ้าง การท่องเท่ียว -ครูประจ าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว 
23. นางสาวอุมาพร แม่นมั่น ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การท่องเท่ียว -ครูประจ าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว 
24. นางสาวชฎาพร สมชาติ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การโรงแรม -ครูประจ าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว 
25. นางสาวกรกฎ อุดมภ์ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การโรงแรม -ครูประจ าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว 
26. นายณัฐวุฒิ รอดพันธ์ุ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง การโรงแรม -ครูประจ าแผนกวิชาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว 
27. นายภัทรพล  ธนตันยะกุล ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เมคคาทรอนิกส์

และหุ่นยนต์ 
-ครูประจ าแผนกวิชาเมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

28. นางสาวปิ่นแก้ว เอ่ียมใส ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ 

-ครูประจ าแผนกวิชาเมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

29. นายวัชรพงษ์ ฤทธ์ิประเสริฐ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

30. นายตุลา จันทร์ค า ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

31. นายจักรรินทร์ ชูใหม ่ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

32. นางสาวเกศร สิ่วหงวน ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

33. นายเชษฐา ไตรยขันธ์ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

34. นายกฤษฎา กิ่งแสง ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เทคนิคยานยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
35. นางสาวอรปรียา สรรพมุข ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
36. นายยุทธศาสตร์ ทรงอาจ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
37. นายนุภาพ อุทัยเลี้ยง ป.ตรี ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
38. นางสาวปุณฌรัสมิ์ วรรธรรียชาติ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เชื่อมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาเชื่อม

โลหะ 
39. นายสุวัฒนา ชิณพร ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เชื่อมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาเชื่อม

โลหะ 
40. นายพีรพัฒน์ ติยวัฒน์ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ -ครูประจ าแผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
41. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรศิร ิ ป.ตรี ครูอัตราจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ -ครูประจ าแผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ 
42. นายพิชยุตย์ เบิกบาน ป.ตรี ครูอัตราจ้าง เทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
-ครูประจ าแผนกวิชาช่าง
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

43. นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช ป.โท ครูอัตราจ้าง การตลาด -หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
44. นางจิรสุตา อินทร์ภูเมศร ์ ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
45. นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจชื้น ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
46. นางสาวกรรณิกา รักความสุข ป.ตรี - - -ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี 
47. นางสุกัญญา บุญก่อ ป.ตรี - - -ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
48. นางสาวสุพรรษา ปราบรัตน์ ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
49. นางสาวนุชจรี ศุขวินทุ ปวส. 

- - 
-เจ้าหน้าท่ีงาน
ประชาสัมพันธ์ 

50. นายธรรมนูญ เหนือโชติ ปวส. - - -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
51. นางสาวศยามล อินทร์บ ารุง ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
52. นางสาวมยุรา ยุทธนาวา ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
53. นายภาคภูมิ ภู่สีม่วง ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
54. นางสาวมิ่งขวัญ เจริญย่ิง ป.ตรี 

- - 
-เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

55. นางสาวศศิวรรณ มงคล ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงาน
ทั่วไป 

56. นางสาวศศิพร ลงสุวรรณ ์ ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

57. นางจิราพร แย้มเอิบสิน ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

58. นางสาวน้ าอ้อย จงปลงกลาง ป.ตรี. - - -เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 
59. นางสาวสุวิมล โพธ์ิกลิ่น ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานครูที่ปรึกษา 

-เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน 

60. นางจันนิภา สมชาติ ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 
-เจ้าหน้าท่ีงานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน 

61. นางสาวศรีไพร ย่ังยืน ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 
-เจ้าหน้าท่ีงานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
62. นางกาญจนา           ปางชาติ ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
-เจ้าหน้าท่ีงานสื่อการเรียน
การสอน 

63. นางสาวชลธิชา เดวิเลาะห์ ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและ
งบประมาณ 

64. นางสาวธนนันท์ แจ่มกระจ่าง ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 

65. นางสาววาสนา บุญรักษา ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
-เจ้าหน้าท่ีงานกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

66. นางจารุวรรณ สุ่มแช่ม ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
-เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

67. นางสาวระพินนาถ จุลเสวก ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

68. นางสาวสงกรานต์ นาชัยทอง ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

69. นางสาวจิดาภา นามปัญญา ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

70. นางสาวนฤภร พรหมอินทร์ ป.ตรี - - -เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและ
ประเมินผล 

71. นายอรรถพร สิทธิธรรม ปวช. - - -พนักงานขับรถ 
72. นายสมโภชน์ ขุนอนิทร์ ม.3 - - -พนักงานขับรถ 
73. นายบุญเติม บุตรทอง ป.6 - - -นักการภารโรง 
74. นางประคอง แดงสันเทียะ ป.4 - - -นักการภารโรง 
75. นางเพ็ญศรี บุตรทอง ป.6 - - -นักการภารโรง 
76. นางประเทือง คิดรอบ ป.6 - - -นักการภารโรง 
77. นางสาวประทุมวรรณ มูลภาที ป.6 - - -นักการภารโรง 
78. นายอเนก บุญมาฉาย ป.6 - - -นักการภารโรง 
79. นายชูเกียรติ ฤาหาร ม.3 - - -นักการภารโรง 
80. นายสมศักด์ิ ศรีโชติ ป.6 - - -นักการภารโรง 
81. นายสมศรี วารินทร์ ป.6 - - -นักการภารโรง 
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งสิ้น คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น
ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 138 90 92 320 - - - 320
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต์ - - - - 72 65 137 137
 - สาขาวิชา/งาน ตัวถังและสีรถยนต์ 19 12 25 56 - - - 56
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - - - 2 2 2
 - สาขาวิชา/งาน เคร่ืองมือกล 65 56 87 208 - - - 208
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต - - - - 73 35 108 108
 - สาขาวิชา/งาน โครงสร้าง 50 19 18 87 - - - 87
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ - - - - 11 13 24 24
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 111 80 84 275 106 64 170 445
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 45 34 39 118 - - - 118
 - สาขาวิชา/งาน คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ - - - - 25 21 46 46
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 90 46 39 175 - - - 175
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - - 34 9 43 43
 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส์ 24 19 22 65 - - - 65
 - สาขาวิชา/งาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ - - - - 19 9 28 28
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบญัชี 61 59 63 183 49 35 84 267
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 46 34 21 101 31 10 41 142
 - สาขาวิชา/งาน คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 86 61 76 223 - - - 223
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดิจิทลั - - - - 38 40 78 78
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 22 14 15 51 - - - 51
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจการบริการยานยนต์ - - - - - 2 2 2
 - สาขาวิชา/งาน โลจิสติกส์ 55 30 - 85 - - - 85
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - - - 27 - 27 27
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการการขนส่ง - - - - 46 40 86 86
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 40 92 52 184 - - - 184
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม (English Program) 16 16 32 - - - 32
 - สาขาวิชา/งาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม - - - - 10 35 45 45
 - สาขาวิชา/งาน การทอ่งเที่ยว 10 12 21 43 6 6 12 55

รวมทั้งสิ้น 878 658 670 2,206 549 384 933 3,139

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2564) รวมทั้งสิ้น คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน ................
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน ................

2.9 ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา
2.9.1 จ านวนนักเรยีนนักศึกษา ปัจจบัุน

ปีการศึกษา 2564 (ปีปัจจบัุน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 (ปีปัจจุบัน)
3,139

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.



20

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งสิ้น คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น
ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 120 138 90 348 - - - 348
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต์ - - - - 80 72 152 152
 - สาขาวิชา/งาน ตัวถังและสีรถยนต์ 20 19 12 51 - - - 51
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - - - 20 2 22 22
 - สาขาวิชา/งาน เคร่ืองมือกล 60 65 56 181 - - - 181
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต - - - - 45 73 118 118
 - สาขาวิชา/งาน โครงสร้าง 20 50 19 89 - - - 89
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ - - - - 40 11 51 51
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 100 111 80 291 70 106 176 467
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 40 45 34 119 - - - 119
 - สาขาวิชา/งาน คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ - - - - 20 25 45 45
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 60 90 46 196 - - - 196
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - - 20 34 54 54
 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส์ 20 24 19 63 - - - 63
 - สาขาวิชา/งาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ - - - - 30 19 49 49
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบญัชี 60 61 59 180 60 49 109 289
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 40 46 34 120 20 31 51 171
 - สาขาวิชา/งาน คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 80 86 61 227 - - - 227
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดิจิทลั - - - - 60 38 98 98
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 20 22 14 56 - - - 56
 - สาขาวิชา/งาน โลจิสติกส์ 40 55 30 125 - - - 125
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - - - 20 27 20 20
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการการขนส่ง - - - - 40 46 86 86
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 80 40 92 212 - - - 212
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม (English Program) 20 16 36 - - - 36
 - สาขาวิชา/งาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม - - - - 30 10 40 40
 - สาขาวิชา/งาน การทอ่งเที่ยว 40 10 12 62 20 6 26 88

รวมทั้งสิ้น 820 878 658 2,356 575 549 1,097 3,453

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2565) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน ................

2.9.2 เป้าหมายจ านวนนักเรยีน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2565  (ปีต่อไป) 

3,453
ภาคเรยีนที่ 1/2565 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

ค่าอุปกรณ์การ

เรียนของ

นักเรียนสาย

อาชีวศึกษา

รวม

1. โครงการผลิต

และพัฒนา

ก าลังคน

สนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการเร่ง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

4.โครงการ

จัดหาบคุลากร

สนับสนุนเพื่อ

คืนครูใหน้ักเรียน

5. โครงการ

ขยายโอกาศ

การศึกษา

วิชาชีพและ

พัฒนาทกัษะ

วิชาชีพ

6. โครงการ

บรูณาการการ

พัฒนาทกัษะ

ทางวิชาชีพกับ

การเสริมสร้าง

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา (Fix 

it-จิตอาสา)

7. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษาใน

การเปน็

ผู้ประกอบการ

8. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน

9. โครงการ

ขับเคล่ือน

วิทยาลัยสารพัด

ช่างเพื่อพัฒนา

ก าลังคนสู่ทกัษะ

เฉพาะกลุ่มอาชีพ

10. โครงการ

สร้างองค์ความรู้

ทางการ

อาชีวศึกษาเพื่อ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

11. โครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ

ระยะส้ันฐาน

สมรรถนะ 

(Education To 

Employment)

12. โครงการลด

ปญัหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

13. โครงการให้

ความช่วยเหลือ

บรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้าน

การศึกษา

ในช่วงการแพร่

ระบาด ของโรค

โควิด-19 ของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

14. โครงการ

ขับเคล่ือนความ

ร่วมมือการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ระหว่างภาครัฐ

และเอกชน

15. โครงการ

ปฏิรูป

กระบวนการ

เรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาที่

ตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษที ่21

16. โครงการ

พัฒนาความ

ร่วมมือ

อาชีวศึกษาสู่

มาตรฐาน

นานาชาติ

17. โครงการ

รณรงค์ปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

11,600,620.00 3,005,700.00 116,800.00 14,723,120.00 7,773,500.00 22,468,150.00 379,200.00 117,600.00 157,500.00 252,000.00 90,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 256,000.00 117,500.00 17,000.00 6,288,000.00 380,000.00 1,600,000.00 140,000.00 20,000.00 43,156,450.00 57,879,570.00

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7,773,500.00 7,773,500.00 7,773,500.00

 - งบบคุลากร 7,773,500.00 7,773,500.00 7,773,500.00

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11,600,620.00 3,005,700.00 116,800.00 14,723,120.00 379,200.00 117,600.00 496,800.00 15,219,920.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน 1,693,720.00 3,005,700.00 116,800.00 4,816,220.00 4,816,220.00

 - งบลงทนุ 9,906,900.00 9,906,900.00 9,906,900.00
 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 379,200.00 117,600.00 496,800.00 496,800.00

3. แผนงานยุทธศาตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้
157,500.00 252,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 256,000.00 117,500.00 17,000.00 380,000.00 1,600,000.00 140,000.00 6,020,000.00 6,020,000.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00

 - งบลงทนุ
 - งบเงินอุดหนุน 157,500.00 157,500.00 157,500.00
 - งบรายจ่ายอื่น 252,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 256,000.00 117,500.00 17,000.00 380,000.00 140,000.00 4,262,500.00 4,262,500.00

4. แผนยุทธศาตร์สร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา
22,468,150.00 22,468,150.00 22,468,150.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ
 - งบเงินอุดหนุน 22,468,150.00 22,468,150.00 22,468,150.00
 - งบรายจ่ายอื่น

5. แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม 

และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
20,000.00 20,000.00 20,000.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ
 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
90,000.00 90,000.00 90,000.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ
 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 90,000.00 90,000.00 90,000.00

ส่วนที ่3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปี งบประมาณ พ .ศ . 2564)

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายเงินปี ปั จจุบั น (ปี  2564) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

ค่าอุปกรณ์การ

เรียนของ

นักเรียนสาย

อาชีวศึกษา

รวม

1. โครงการผลิต

และพัฒนา

ก าลังคน

สนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการเร่ง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

4.โครงการ

จัดหาบคุลากร

สนับสนุนเพื่อ

คืนครูใหน้ักเรียน

5. โครงการ

ขยายโอกาศ

การศึกษา

วิชาชีพและ

พัฒนาทกัษะ

วิชาชีพ

6. โครงการ

บรูณาการการ

พัฒนาทกัษะ

ทางวิชาชีพกับ

การเสริมสร้าง

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา (Fix 

it-จิตอาสา)

7. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษาใน

การเปน็

ผู้ประกอบการ

8. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน

9. โครงการ

ขับเคล่ือน

วิทยาลัยสารพัด

ช่างเพื่อพัฒนา

ก าลังคนสู่ทกัษะ

เฉพาะกลุ่มอาชีพ

10. โครงการ

สร้างองค์ความรู้

ทางการ

อาชีวศึกษาเพื่อ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

11. โครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ

ระยะส้ันฐาน

สมรรถนะ 

(Education To 

Employment)

12. โครงการลด

ปญัหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

13. โครงการให้

ความช่วยเหลือ

บรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้าน

การศึกษา

ในช่วงการแพร่

ระบาด ของโรค

โควิด-19 ของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

14. โครงการ

ขับเคล่ือนความ

ร่วมมือการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ระหว่างภาครัฐ

และเอกชน

15. โครงการ

ปฏิรูป

กระบวนการ

เรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาที่

ตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษที ่21

16. โครงการ

พัฒนาความ

ร่วมมือ

อาชีวศึกษาสู่

มาตรฐาน

นานาชาติ

17. โครงการ

รณรงค์ปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิ เศษภาค

ตะวันออก
5,703,000.00 5,703,000.00 5,703,000.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ 4,995,000.00 4,995,000.00 4,995,000.00
 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 708,000.00 708,000.00 708,000.00

8. แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 

เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา

อาชีพ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

6,288,000.00 6,288,000.00 6,288,000.00

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ
 - งบเงินอุดหนุน 6,288,000.00 6,288,000.00 6,288,000.00
 - งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายเงินปี ปั จจุบั น (ปี  2563) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 77,293,320.00 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 14,796,490.00 บาท

                -  ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน+คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 14,796,490.00       บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 62,496,830.00 บาท

งบบุคลากร 17,637,900.00 บาท

งบด าเนินงาน 4,816,220.00 บาท

งบลงทุน 6,090,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 28,214,410.00 บาท  

งบรายจ่ายอื่น 5,738,300.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 77,293,320.00 บาท
งบบุคลากร 17,637,900.00 บาท

 - เงินเดือน 8,890,300.00 บาท

 - เงินวิทยะฐานะ 816,000.00 บาท

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 186,000.00 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,745,600.00 บาท

งบด าเนินงาน 4,816,220.00 บาท

 -  ค่าตอบแทน 1,467,920.00 บาท

 -  ค่าใช้สอย 845,800.00 บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,480,000.00 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 1,022,500.00 บาท

งบลงทุน 6,090,000.00 บาท

  - ค่าครุภัณฑ์ 6,090,000.00 บาท

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง บาท

งบเงินอุดหนุน 28,627,910.00 บาท

 -  อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 256,000.00 บาท

 -  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,214,410.00 บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 157,500.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 5,738,300.00 บาท
โครงการพัฒาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 395,000.00 บาท
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 10,000.00 บาท

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(Fix It -จิตอาสา)

400,000.00 บาท

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 17,000.00 บาท

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 2,000,000.00 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 บาท

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000.00 บาท

โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1,100,000.00 บาท

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 117,500.00 บาท

โครงการขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 380,000.00 บาท

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 บาท

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับนักเรียน 117,600.00 บาท

โครงการอาชีวะอาสา 162,000.00 บาท

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 140,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 9,415,500.00          บาท
โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3,967,490.00          บาท

ส ารองเงินบ ารุงการศึกษา 1,000,000.00          บาท

ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

4,841,220       3,005,700    116,800     256,000     -           17,637,900     25,857,620    28,214,410    8,838,300     38,876,110   14,382,990   77,291,820      
 - งบบุคลากร -                   -                -              -              -              17,637,900     17,637,900    -                -               -              17,637,900      
เงินเดือนข้าราชการ 8,890,300        8,890,300      -              8,890,300       
เงินวิทยฐานะ 816,000          816,000        -              816,000          
เงินประจ าต าแหน่ง -               -              -                
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 186,000          186,000        -              186,000          
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -               -              -                
เงินอื่น ๆ -               -              -                
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,745,600        7,745,600      -              7,745,600       
 -  งบด าเนินงาน 1,693,720        3,005,700     116,800      -             -             -                 4,816,220      13,383,680    -             13,383,680   9,415,500     27,615,400      
      - ค่าตอบแทน 597,920            870,000         -              -              -              -                   1,467,920      12,750,080    -             12,750,080   5,328,000     19,546,000      
ค่าเช่าบา้น(ขั้นต่ า) -               -              -                
ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว -               10,600,000     10,600,000   252,000         10,852,000      
ค่าสมทบประกันสังคม (ครู) -               -              -                
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -               1,194,000       1,194,000     1,194,000       
เงินค่าสอนพเิศษ 597,920           870,000       1,467,920      956,080         956,080       5,076,000      7,500,000       
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ -               -              -                
ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขั้น -               -              -                
ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้ -               -              -                
      - ค่าใช้สอย 45,800           800,000      -           -           -           -               845,800        542,600        -             542,600       632,000       2,020,400       
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) 45,800            45,800          -              45,800           
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า) -               -              -                
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 800,000       800,000        -              800,000          
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -               -              100,000         100,000          
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -               -              100,000         100,000          
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -               -              -                

ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการ -               -              432,000         432,000          
ค่าเงินสมทบประกันสังคม -               542,600         542,600       542,600          
      - ค่าวัสดุ 1,050,000 430,000      -           -           -           -               1,480,000 - - - 100,000 1,580,000       
วัสดุส านักงาน 230,000       230,000        -              230,000          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000           250,000        -              250,000          
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ -               -              -                
วัสดุการศึกษา 800,000           200,000       1,000,000 -              1,000,000       
วัสดุงานบา้นงานครัว - -              100,000         100,000          
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา - -              -                
วัสดุคอมพวิเตอร์ - -              -                
วัสดุก่อสร้าง - -              -                
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - -              -                
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -               905,700      116,800     -           -           -               1,022,500 91,000         -               91,000         3,355,500     4,469,000       
ค่าโทรศัพท์ 24,000         24,000          -              24,000           
ค่าน้ าประปา 428,000       116,800      544,800        -              255,200         800,000          
ค่าไฟฟา้ 405,700       405,700        -              3,094,300      3,500,000       
ค่าไปรษณีย์ 48,000         48,000          -              48,000           
ค่าอินเตอร์เน็ต -               91,000           91,000         91,000           
ค่าเก็บขยะ -               -              6,000            6,000             

 - งบลงทนุ 2,990,000       -            -           -           -           -               2,990,000      -              3,100,000     3,100,000     6,090,000       
  3.1 ครุภัณฑ์ -              -                
       -ชุดปฏิบติัการเรียนรู้การเขียน
โปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ ตามมาตรฐาน 
EEC

2,990,000        2,990,000      -              2,990,000       

       -ชุดปฏิบติัการงานครัวร้อนครัวเย็น -               3,100,000      3,100,000     3,100,000       
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง
 - งบเงินอุดหนุน 157,500         -            -           256,000     413,500        7,154,820     7,154,820     7,568,320       
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 256,000      256,000        256,000          
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพฒันา -                
 - อุดหนุน อศ.กช. -                
 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 157,500           157,500        -              157,500          
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7,154,820       7,154,820     7,154,820       

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม -                
 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน -                
 - งบรายจ่ายอ่ืน -              5,738,300     5,738,300     5,738,300       
โครงการพฒัาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ
เปน็ผู้ประกอบการ

         395,000 395,000       395,000          

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาทีย่ากจน

          10,000 10,000         10,000           

โครงการบรูณาการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix It -จิตอาสา)

400,000         400,000       400,000          

โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

17,000          17,000         17,000           

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

2,000,000      2,000,000     2,000,000       

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 20,000          20,000         20,000           
โครงการผลิตและพฒันาก าลังคนสนับสนุนเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก

500,000         500,000       500,000          

โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพดัช่างเพือ่
พฒันาก าลังคนสู่ทกัษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

1,100,000      1,100,000     1,100,000       

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 117,500         117,500       117,500          
โครงการขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

380,000         380,000       380,000          
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200         379,200       379,200          
โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คืนครู
ใหก้ับนักเรียน

117,600         117,600       117,600          

โครงการอาชีวะอาสา 162,000         162,000       162,000          

โครงการพฒันาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ

140,000         140,000       140,000          

 - โครงการ 800,000         430,000      -           256,000     -           -               1,486,000      7,675,910     1,823,400     9,499,310     3,967,490 14,952,800      
โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000         50,000          50,000           

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจัดท า
แผนพฒันาสถานศึกษา ประจ าป ีพ.ศ.2565-2569

-               21,300           21,300         21,300           

โครงการจัดท าปฏิทนิปฏิบติังานวิทยาลัยเทคนิค
พทัยา ประจ าป ี2565

-               3,400             3,400           3,400             

โครงการจัดท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

-               -              10,000           10,000           

โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค
พทัยา ปงีบประมาณ พ.ศ.2565

-               4,000             4,000           4,000             

โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพวิเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ปงีบประมาณ พ.ศ.2565

-               350,200         350,200       350,200          

โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ ประจ าปกีารศึกษา 2565 เพือ่
ยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี

-               160,000         160,000       160,000          

โครงการผลิตและพฒันาก าลังคนสนับสนุนเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) ประจ าปี
การศึกษา 2565

-               500,000         500,000       500,000          
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการส่งเสริมการท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 ประจ าปกีารศึกษา 2565

136,000      136,000        -              136,000          

โครงการแข่งขันหุน่ยนต์ ABU 60,000        60,000          -              60,000           
โครงการแข่งขันหุน่ยนต์อัตโนมัติขนถ่ายวัสดุ 30,000        30,000          -              30,000           
โครงการแข่งขันหุน่ยนต์บริการทางแพทย์ 30,000        30,000          -              30,000           
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจัดท าวิจัยและ
บทความ

-               33,000           33,000         33,000           

โครงการเผยแพร่บทความวิจัย วิทยาลัยเทคนิค
พทัยา

-               35,000           35,000         35,000           

โครงการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               19,000           19,000         19,000           

โครงการจัดท าสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ

-               19,800           19,800         19,800           

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการจัดท าตามมาตรฐาน
วิทยาลัยฯ ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               20,250           20,250         20,250           

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาทีย่ากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้
พกิาร) ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               10,000          10,000         10,000           

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพการเปน็
ผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) ประจ าปี
งบประมาณ 2565

-               50,000          50,000         50,000           

โครงการศึกษาดูงานบม่เพาะการเปน็
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

10,000          10,000         10,000           
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               200,000         200,000       200,000          

โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               135,000         135,000       135,000          

โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000         50,000          -              50,000           

โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ -               551,500         551,500       551,500          
โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึก 800,000           200,000       1,000,000      -              1,000,000       
โครงการทศันศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา
ใหม่
ประจ าปกีารศึกษา 2564

-               220,600         220,600       220,600          

โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทาง
วิชาชีพส าหรับนักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปทีี ่1 ประจ าปี
การศึกษา 2565

-               4,000             4,000           4,000             

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ 
V-NET (Pre V-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2564

-               5,000             5,000           5,000             

โครงการการทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ประจ าปกีารศึกษา 2564

-               3,000             3,000           3,000             

โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประจ าปกีารศึกษา 2564

-               17,600           17,600         17,600           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(เรียนฟรี 15 ป ีค่าหนังสือเรียน)

-               4,506,000       4,506,000     4,506,000       
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและ
คณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรองการจัดซ้ือหนังสือ 
ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               5,000             5,000           5,000             

โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               75,900          75,900         75,900           

โครงการอบรมครูนิเทศ ประจ าปงีบประมาณ 2565 -               27,600          27,600         27,600           

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               75,900          75,900         75,900           

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์อาชีพ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2564

-               5,000             5,000           5,000             

โครงการปจัฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์อาชีพ ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               5,000             5,000           5,000             

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างส่ือ e-learning
 แบบปฏิสัมพนัธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
เพือ่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               28,000           28,000         28,000           

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ แผนกเทคนิค
พืน้ฐาน

-               23,010           23,010         23,010           
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งพกัครู แผนก
เทคนิคพืน้ฐาน

-               158,800         158,800       158,800          

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าปงีบประมาณ 
2565

-               -              1,500,000      1,500,000       
โครงการปรับปรุงระบบหอ้งพกัอาคารปฏิบติัการ
โรงแรม แผนกวิชาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               511,000         511,000       511,000          
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพฒันากิจการ
นักเรียน นักศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000         50,000          -              50,000           

โครงการการพฒันาสมาชิกองค์การใหเ้ปน็ "คนดี
และคนเก่ง อย่างมีความสุข"

-               1,000,000       1,000,000     1,000,000       

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจ าปงีบประมาณ 
2565

-               10,000           10,000         10,000           

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนโดย
พฒันาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 *

-               -              881,700         881,700          

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหารจัดการ
ระบบ Student Care ปงีบประมาณ พ.ศ.2565

-               4,550             4,550           4,550             

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               8,500             8,500           8,500             

โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน ประจ าปี
การศึกษา 2565

-               17,000          17,000         17,000           

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               13,400           13,400         13,400           

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 
2563 เข้าสู่ตลาดแรงงานป ี2564

-               -              -                

โครงการปจัฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน 
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 *

-               -              100,000         100,000          

โครงการทนุเฉลิมราชกุมารี -               4,000             4,000           4,000             
โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 2565 *

-               -              120,000         120,000          
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการซ้ือยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาล
ประจ าปงีบประมาณ 2564

-               50,000           50,000           

โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2565

-               5,000            5,000             

โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2565 -               -              360,000         360,000          

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพน่แอลกอฮอล์ไฟฟา้ -               12,000           12,000         12,000           

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใีหม่ 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               81,000          81,000         81,000           

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               81,000          81,000         81,000           

โครงการบรูณาการการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ
กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) ระยะที ่1 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               200,000         200,000       200,000          

โครงการบรูณาการการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ
กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) ระยะที ่2 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               200,000         200,000       200,000          

โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

80,000         80,000          -              80,000           

โครงการจัดท าหนังสือคู่มือการปฏิบติังานส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพทัยา 
ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               60,000           60,000         60,000           
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการปรับปรุงบอร์ดบคุลากรและผู้บริหาร
ระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               10,000           10,000         10,000           

โครงการอบรมยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที ่การ
ร่างและจัดพมิพห์นังสือราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

-               -              -                

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงานเพือ่
พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปกีารศึกษา 2565

-               -              240,000         240,000          

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบติัในการยืมเงินเพือ่เดินทางไปราชการและ
การด าเนินโครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               2,500             2,500           2,500             

โครงการรายงานผลการจัดท าระบบการควบคุม
ภายใน ประจ าป ีพ.ศ.2565

-               1,500             1,500           1,500             

โครงการปรับปรุงร้ัวไวเมทกั้นขอบถนนทางเข้า
หน้าวิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

-               -              100,000         100,000          

โครงการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองแม่บา้น 
วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               -              50,000           50,000           

โครงการจัดซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมนักการภาร
โรง วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

-               -              50,000           50,000           

โครงการปรับปรุงบา้นพกัพนักงานขับรถ 
วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               -              22,490           22,490           

โครงการจ้างเหมาปอ้มยามรักษาความปลอดภัย 
วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปงีบประมาณ 2565

-               -              150,000         150,000          



34

หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
วิจัยสร้างองค์

ความรู้
บคุลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตาม
นโยบาย สอศ.

รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดท าบตัรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 *

-               -              147,500         147,500          

โครงการจัดท าใบมาตรฐานวิชาชีพ ใบ
ประกาศนียบตัรและระเบยีบแสดงผลการเรียน
ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2564

-               -              35,800           35,800           

โครงการจัดท าวารสารเพือ่ประชาสัมพนัธ์
วิทยาลัย (แบบอิเล็กทรอนิกส์)

-               -              -                

โครงการจัดท าปา้ยเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน

-               -              45,000           45,000           

โครงการซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะราชการ    
(รถตู้) วิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

300,000         300,000          

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 
กระทรวง พ้ืนที่

1,000,000     1,000,000       
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

รวมทัง้สิ้นเป็นเงินงบประมาณ 49,348,420 1,829,690 6,411,060 9,754,130
17,994,88

0 3,124,300 2,799,080 3,976,030 9,899,410 4,000,480 3,231,080 3,107,680 10,339,240 5,428,630 3,347,580 2,338,680 11,114,890 49,348,420

1 งานตามภาระงานประจ า 32,081,320 1,381,800 2,431,800 8,429,880
12,243,48

0 2,381,600 2,371,780 2,065,780 6,819,160 1,439,780 2,405,780 2,355,780 6,201,340 2,335,780 2,335,780 2,145,780 6,817,340 32,081,320

1.1 งบด าเนินงาน 25,991,320 1,381,800 2,431,800 2,339,880 6,153,480 2,381,600 2,371,780 2,065,780 6,819,160 1,439,780 2,405,780 2,355,780 6,201,340 2,335,780 2,335,780 2,145,780 6,817,340 25,991,320

1.2 งบลงทนุ 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000
 ครุภัณฑ์
       -ชดุปฏิบัติการเรียนรู้การเขยีน
โปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตาม
มาตรฐาน EEC

2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000

       -ชดุปฏิบัติการงานครัวร้อนครัวเย็น 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 15,152,800 406,490 3,937,860 1,282,850 5,627,200 701,300 385,900 1,868,850 2,956,050 2,519,300 783,900 710,500 4,013,700 1,833,950 570,400 151,500 2,555,850 15,152,800
2.1 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2565

ฝ่ายแผนงานฯ 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

2.2 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.
2565-2569

งานวางแผนฯ 21,300 21,300 21,300 21,300

2.3 โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2565

งานวางแผนฯ 3,400 3,400 3,400 3,400

2.4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานวางแผนฯ 10,000 10,000 10,000 10,000

2.5 โครงการจัดท าขอ้มูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

งานศูนย์ขอ้มูล 4,000 4,000 4,000 4,000

2.6 โครงการปรับปรุงเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

งานศูนย์ขอ้มูล 350,200 350,200 350,200 350,200

2.7 โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อ
ยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี

งานความร่วมมือ 160,000 160,000 160,000 160,000

2.8 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานความร่วมมือ 500,000 500,000 500,000 500,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วทิยาลัยเทคนิคพัทยา  จังหวดัชลบุรี
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.9 โครงการส่งเสริมการท าส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565

งานวิจัยฯ 136,000 136,000 136,000 136,000

2.10 โครงการแขง่ขนัหุ่นยนต์ ABU งานวิจัยฯ 60,000 60,000 60,000 60,000
2.11 โครงการแขง่ขนัหุ่นยนต์อัตโนมัติขนถา่ยวัสดุ งานวิจัยฯ 30,000 30,000 30,000 30,000
2.12 โครงการแขง่ขนัหุ่นยนต์บริการทางแพทย์ งานวิจัยฯ 30,000 30,000 30,000 30,000
2.13 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดท าวิจัย

และบทความ
งานวิจัยฯ 33,000 33,000 33,000 33,000

2.14 โครงการเผยแพร่บทความวิจัย 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยฯ 35,000 35,000 35,000 35,000

2.15 โครงการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปีการศึกษา 2565

งานประกันฯ 19,000 19,000 19,000 19,000

2.16 โครงการจัดท าสรุปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ

งานประกันฯ 19,800 19,800 19,800 19,800

2.17 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการจัดท าตาม
มาตรฐานวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 
2565

งานประกันฯ 20,250 20,250 20,250 20,250

2.18 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/
นักเรียนผู้พิการ) ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานส่งเสริมฯ 10,000 10,000 10,000 10,000

2.19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ (การเขยีนแผนธุรกิจ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานส่งเสริมฯ 50,000 50,000 50,000 50,000

2.20 โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานส่งเสริมฯ 10,000 10,000 10,000 10,000

2.21 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา ประจ าปีงบประมาณ
 2565

งานส่งเสริมฯ 200,000 200,000 200,000 200,000

2.22 โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานส่งเสริมฯ 135,000 135,000 135,000 135,000

2.23 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายวิชาการ 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

2.24 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งานหลักสูตรฯ 551,500 50,000 100,000 150,000 50,000 100,000 50,000 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 51,500 151,500 551,500
2.25 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึก งานหลักสูตรฯ 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000
2.26 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน 

นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564
งานหลักสูตรฯ 220,600 220,600 220,600 220,600
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.27 โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทาง
วิชาชพีส าหรับนักเรียนที่เขา้ศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานวัดผลฯ 4,000 4,000 4,000 4,000

2.28 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
 V-NET (Pre V-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2564

งานวัดผลฯ 5,000 5,000 5,000 5,000

2.29 โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ด้านอาชวีศึกษา V-NETประจ าปีการศึกษา 
2564

งานวัดผลฯ 3,000 3,000 3,000 3,000

2.30 โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชพี
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานวัดผลฯ 17,600 17,600 17,600 17,600

2.31 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ค่า
หนังสือเรียน)

งานวิทยบริการฯ 4,506,000 2,253,000 2,253,000 2,253,000 2,253,000 4,506,000

2.32 โครงการประชมุคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
และคณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรองการจัดซ้ือ
หนังสือ ประจ าปีการศึกษา 2565

งานวิทยบริการฯ 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000

2.33 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานทวิภาคี 75,900 75,900 75,900 75,900

2.34 โครงการอบรมครูนิเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานทวิภาคี 27,600 27,600 27,600 27,600

2.35 โครงการขยายและยกระดับอาชวีศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานทวิภาคี 75,900 75,900 75,900 75,900

2.36 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์อาชพี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

งานทวิภาคี 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000

2.37 โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์อาชพี ประจ าปีงบประมาณ 
2565

งานทวิภาคี 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000

2.38 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสร้างส่ือ 
e-learning แบบปฏิสัมพันธ์โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานส่ือฯ 28,000 28,000 28,000 28,000

2.39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แผนกเทคนิค
พื้นฐาน

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 23,010 23,010 23,010 23,010
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู แผนก
เทคนิคพื้นฐาน

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 158,800 158,800 158,800 158,800

2.41 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ
 2565

แผนกวิชาช่างเชื่อม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2.42 โครงการปรับปรุงระบบห้องพักอาคาร
ปฏิบัติการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
2565

แผนกวิชาการ
โรงแรมและ

การท่องเที่ยว

511,000 25,000 351,000 376,000 135,000 135,000 511,000

2.43 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
 2565

ฝ่ายพัฒนาฯ 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

2.44 โครงการการพัฒนาสมาชกิองค์การให้เป็น 
"คนดีและคนเก่ง อย่างมีความสุข"

งานกิจกรรม 1,000,000 30,000 100,000 100,000 230,000 100,000 100,000 40,000 240,000 30,000 100,000 100,000 230,000 100,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000

2.45 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000

2.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
โดยพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานปกครอง 881,700 440,850 440,850 440,850 440,850 881,700

2.47 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการบริหาร
จัดการระบบ Student Care ปีงบประมาณ
 พ.ศ.2565

งานปกครอง 4,550 4,550 4,550 4,550

2.48 โครงการประชมุผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานครูที่ปรึกษา 8,500 5,500 5,500 3,000 3,000 8,500

2.49 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานครูที่ปรึกษา 17,000 17,000 17,000 17,000

2.50 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานแนะแนว 13,400 13,400 13,400 13,400

2.51 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 เขา้สู่ตลาดแรงงานปี 2564

งานแนะแนว

2.52 โครงการปัจฉมินิเทศและอบรมนักเรียน 
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ***

งานแนะแนว 100,000 100,000 100,000 100,000

2.53 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี งานแนะแนว 4,000 4,000 4,000 4,000
2.54 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2565
งานแนะแนว 120,000 120,000 120,000 120,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.55 โครงการซ้ือยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล
ประจ าปีงบประมาณ 2564

งานสวัสดิการฯ 50,000 50,000 50,000 50,000

2.56 โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานสวัสดิการฯ 5,000 5,000 5,000 5,000

2.57 โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2565

งานสวัสดิการฯ 360,000 360,000 360,000 360,000

2.58 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า งานสวัสดิการฯ 12,000 12,000 12,000 12,000
2.59 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลปีใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565
งานโครงการพเิศษฯ 81,000 81,000 81,000 81,000

2.60 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานโครงการพเิศษฯ 81,000 81,000 81,000 81,000

2.61 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชพีกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชวีศึกษา (Fix It จิต
อาสา) ระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานโครงการพเิศษฯ 200,000 200,000 200,000 200,000

2.62 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชพีกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชวีศึกษา (Fix It จิต
อาสา) ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานโครงการพเิศษฯ 200,000 200,000 200,000 200,000

2.63 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายบริหารฯ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

2.64 โครงการจัดท าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับนักเรียนอาชวีศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ประจ าปีการศึกษา 2565

งานบริหารงาน
ทั่วไป

60,000 60,000 60,000 60,000

2.65 โครงการปรับปรุงบอร์ดบุคลากรและ
ผู้บริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานบุคลากร 10,000 10,000 10,000 10,000

2.66 โครงการอบรมยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่ 
การร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานบุคลากร

2.67 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 
2565

งานบุคลากร 240,000 240,000 240,000 240,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.68 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติในการยืมเงินเพื่อเดินทางไป
ราชการและการด าเนินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานการเงิน 2,500 2,500 2,500 2,500

2.69 โครงการรายงานผลการจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ.2565

งานบัญชี 1,500 1,500 1,500 1,500

2.70 โครงการปรับปรุงร้ัวไวเมทกั้นขอบถนน
ทางเขา้หน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานอาคารฯ 100,000 100,000 100,000 100,000

2.71 โครงการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองแม่บ้าน 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2565

งานอาคารฯ 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

2.72 โครงการจัดซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมนักการ
ภารโรง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานอาคารฯ 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

2.73 โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานขบัรถ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีงบประมาณ 
2565

งานอาคารฯ 22,490 22,490 22,490 22,490

2.74 โครงการจ้างเหมาป้อมยามรักษาความ
ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานอาคารฯ 150,000 150,000 150,000 150,000

2.75 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2565

งานทะเบียน 147,500 147,500 147,500 147,500

2.76 โครงการจัดท าใบมาตรฐานวิชาชพี ใบ
ประกาศนียบัตรและระเบียบแสดงผลการ
เรียนส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
 2564

งานทะเบียน 35,800 35,800 35,800 35,800

2.77 โครงการจัดท าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย (แบบอิเล็กทรอนิกส์)

งาน
ประชาสัมพันธ์

2.78 โครงการจัดท าป้ายเชดิชเูกียรติ สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน

งาน
ประชาสัมพันธ์

45,000 45,000 45,000 45,000

2.79 โครงการซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะราชการ
  (รถตู้) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานพัสดุ 300,000 300,000 300,000 300,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 2,114,300 41,400 41,400 41,400 124,200 41,400 41,400 41,400 124,200 41,400 41,400 41,400 124,200 1,258,900 441,400 41,400 1,741,700 2,114,300
3.1 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู

อาชวีศึกษา
งานบุคลากร 379,200 31,600 31,600 31,600 94,800 31,600 31,600 31,600 94,800 31,600 31,600 31,600 94,800 31,600 31,600 31,600 94,800 379,200
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จ่าย
ทีใ่ช้

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวมไตรมาส 2 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

3.2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้กับนักเรียน

งานบุคลากร 117,600 9,800 9,800 9,800 29,400 9,800 9,800 9,800 29,400 9,800 9,800 9,800 29,400 9,800 9,800 9,800 29,400 117,600

3.3 โครงการฝึกอบรมวิชาชพีระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ

งานหลักสูตรฯ 117,500 117,500 117,500 117,500

3.4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

งานโครงการ
พิเศษฯ

20,000 20,000 20,000 20,000

3.5 โครงการขบัเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดชา่งเพื่อ
พัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชพี

งานหลักสูตรฯ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

3.6 โครงการขบัเคล่ือนความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

งานหลักสูตรฯ 380,000 380,000 380,000 380,000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1 โครงการ ....................................................














































































































































































































































































































































































































































































































































































































