
 

 



ค าน า 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น เมื่อส้ินปีงบประมาณจึงได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของสถานศึกษา  
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ของวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ 

หน.งานบริหารทั่วไป หน.งานวางแผนและงบประมาณ หน.งานกิจกรรมนักเรยีน นกัศึกษา หน.แผนกวิชาชา่งยนต์ หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางวาสนา พานสุวรรณ นางสาวมณีรัตน ์บัวค า นายชาตรี ม่วงเขาแดง นายไกรวัฒน ์บุญชยัสวัสด์ิ นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชยัทอง 

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

หน.งานส่ือการเรียนการสอน 

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

หน.งานการเงิน หน.งานความร่วมมอื งานปกครอง 
หน.แผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 

และการตรวจสอบโดยไมท่ าลาย 
หน.แผนกวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

นางสาวป่ินมณี เจริญคลัง นายนพรัตน ์กล่ินหอม นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร นางอารีรัตน์ เสยีงเพราะ นางสาวกนกชญา ทองละมุล 

หน.งานบัญช ี หน.งานวิจัย พฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ์ หน.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน หน.แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง หน.แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
นางสาวสมฤทยั บุญก่อ นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง นายจารึก จารุมิตร นายนที ลอยเมฆ 

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

แผนกวิชาเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์ 
หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นางอารีรัตน์ เสยีงเพราะ นางสาวสมคิด หมัน่หาดี นางสาวกาญจนา อ่อนแสง นายสง่า คูค า นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง 

หน.งานอาคารสถานที ่ หน.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกจิ หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน หน.แผนกวิชาชา่งเทคนิคคอมพิวเตอร ์ หน.งานพฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
นายนที ลอยเมฆ นางประรินญา ว่องไว นายวสันต์ อารีย ์ นางสาวสุรีย์ แย้มสรวน ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธ์ิ จูปราง 

หน.งานทะเบียน หน.งานกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา หน.แผนกวิชาการบัญช ี หน.งานวัดผลและประเมนิผล 
นายสง่า คูค า นางสาวศศิธร อมรพนัธ์ นางสาวอรพนิท์ อึ๊งเจริญ นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว 

หน.งานประชาสัมพันธ์ หน.แผนกวิชาการตลาด หน.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

รักษาการในต าแหน่งรองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายพงศ์สรณ ์ บวรสุขวัฒน ์ นางเสาวลักษณ ์ บุญบ ารุง นายพงศ์สรณ ์บวรสุขวัฒน ์ นางนันทวัน เท่ียงธรรม 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 
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          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       Office of Vocational Education Commission 

 
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเปูาหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 
 

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

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



6 
 

 

 ข้อมูลจังหวัดชลบุร ี
 
 

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

  

 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

ก่อสร้าง 3) สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 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 นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
3 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
4 นางนันทวนั เท่ียงธรรม รองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ระบบปกติ ทวิภาคีและ
ภาคสมทบ) 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) 
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  2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปกติ) 
   2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
   3.1 สาขางานโครงสร้าง (ปกติ) 
  4. สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
   4.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
   4.2 สาขางานไฟฟูาก 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) 



12 
 

 

   1.4 สาขางานตัวถังและสี (ทวิภาคี) 
  2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ม.6, ปวช.) 
   2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 
   2.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ภาคสมทบ) 
  3. สาขาวิชาไฟฟูา (ม.6, ปวช.) 
   3.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ปกติ) 
   3.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง (ทวิภาคี) 
   3.3 สาขางานไฟฟูาก 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.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 

วิสัยทัศน์ Vision  
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

 

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

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

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

เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ 
 

อัตลักษณ์วิทยาลัย 
 จิตบริการ 
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เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 สีขาว – สีน้ าเงิน 

 
 
 

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

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

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl2eG1x-XYAhUJqY8KHfMmDj8QjRwIBw&url=http://xn--42c6apd0cib0hl5e5c9dsar.net/tag/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C/&psig=AOvVaw0PpIfe-y7ZAm4FziBqTZfD&ust=1516503896361266
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เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น้ าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ค่านิยม ล้ าเลิศ เจิดจรัส   วิสัยทัศน์ ก้าวไกล ใจสุขสม 
 อุตสาหกรรม น าวิชา น่าช่ืนชม  พาณิชย์ สมศักดิ์ศรี มีวินัย 
 ชาวชุมชนวัดหนองเกตุใหญ่  ร้อยรวมใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา 
 คุณธรรมเย่ียม เป่ียมวิชา   พัฒนา อาชีพ ก้องเกรียงไกร 
 สถาบัน ต่างยึดมั่นในหน้าท่ี  สามัคคี คือพลัง อันยิ่งใหญ ่
 ครูอาจารย์คือปณิธาน ประสานใจ  ผู้บริหาร รักใคร่ ใจนิยม 
 พวกเรา นักเรียน นักศึกษา  แสวงหา ความรู้ ท่ีส่ังสม 
 มีความพอเพียง ตามค าพ่อ สอนเยาวชน อุทิศตน เป็นคนดี มีคุณธรรม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 

เกียรติประวัติส าคัญท่ีได้รับ 
ปีงบประมาณ 2564 

1. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
    1.1 การจัดการระบบเครือข่าย        รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทองแดง) 
    1.2 การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ       ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.3 งานปรับอากาศยานยนต์        ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.4 งานเครื่องยนต์ดีเซล        รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) 
    1.5 งานยานยนต์แก๊สโซลีน        รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) 
    1.6 การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า       ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.7 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองเบียร์เกม)    ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.8 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย       รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) 
    1.9 งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน       รองชนะเลิศอันดับ 1 
    1.10 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวน stem    รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) 
 (ระดับ ปวช)   
    1.11 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน       รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
    1.12 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง      รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) 
 และประวัติศาสตร์ชาติไทย  
    1.13 การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ stem (ปวส.)     รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
    1.14 การติดต้ังและควบคุมไฟฟูา       รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
    1.15 การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ       รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทองแดง) 
    1.16 การเขียนโปรแกรมคววบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.17 การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี    รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
 (MEETING AMPLIFIER)  
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    1.18 ไมโครคอนโทรลเลอร์        รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
    1.19 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.เดียว)    ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.20 ทักษะงานวัดละเอียด        ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
    1.21 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก    ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 คอนโทรลเลอร์ 
 

2. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค 
วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
    2.1 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์      รองชนะเลิศอันดับ 2 
    2.2 ทักษะงานวัดละเอียด        ชมเชย 
 

3. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค 
วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
    3.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิก    ชมเชย 
 คอนโทรลเลอร์ 
 

4. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
    4.1 การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี         ชมเชย 
 (MEETING AMPLIFIER)  
 

5. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค 
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
    5.1 การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ       ชนะเลิศอันดับ 1 
    5.2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองเบียร์เกม)    ชนะเลิศ  
 

6. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค 
วันที่ 28-29 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา 
    6.1 การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า       ชมเชย 
 

7. สรุปผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
    7.1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน 

 เต็นท์โซล่าเซลล์         รองชนะเลิศอันดับ 1 
    7.2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

 ชุดควบคุมสวนแบบพอเพียง       รองชนะเลิศอันดับ 1 
    7.3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 

 อุปกรณ์ลดการสัมผัสโถสุขภัณฑ์แบบใช้เท้าเหยียบ     ชนะเลิศ 
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    7.4 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) 
 ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ IoT     รองชนะเลิศอันดับ 2 
 พัทยา สมาร์ท ฟาร์ม        รองชนะเลิศอันดับ 1 

 

8. เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
    8.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภท
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 15/17  หมู่ท่ี 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอ/เขต บางละมุง 
    จังหวัดชลบุรี  รหัส  20150 
 โทรศัพท์  โทร. 038-222118 , 038-221643 
 โทรสาร   โทร. 038-221818 
 เว็บไซต์   www.pattayatech.ac.th 
 อีเมล ์   chonburi05@vec.mail.go.th 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 40 ไร่  2  งาน  - ตารางวา 
 มีอาคาร รวมท้ังส้ิน  
 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคารบริหารธุรกิจ) จ านวน   1 หลัง  20 ห้อง 
 2. อาคารส านักงานหอประชุม    จ านวน   1 หลัง   4 ห้อง 
 3. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 4. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน(อาคารศูนย์วิทยบริการ) จ านวน   1 หลัง   8 ห้อง 
 6. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1 หลัง  40 ห้อง 
    ช่างไฟฟูา / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 7. อาคารการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ านวน   1 หลัง   5 ห้อง 
 8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 8)  จ านวน   1 หลัง  16 ห้อง 
 9. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์    จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 10. อาคารส านักงานเอนกประสงค์(พละศึกษา)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 11. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 12. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 13. อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8   จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 14. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง  จ านวน   2 หลัง  12  ห้อง 
 15. อาคารส านักงาน (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง  
 16. อาคารคูหาลูกเสือ     จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 17. อาคารอ านวยการ     จ านวน   1 หลัง  15 ห้อง 
 18. อาคารแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย    จ านวน   1 หลัง  14 ห้อง 
 19. อาคารปฏิบัติการโรงแรม 5 ช้ัน   จ านวน   1 หลัง  36 ห้อง 

 
 
 
 

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

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

 บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน    4 คน 
  ข้าราชการครู   จ านวน  15 คน 
  พนักงานราชการ   จ านวน  27 คน 
  ครูอัตราจ้าง   จ านวน  43 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน  38 คน 
       รวมจ านวนบุคลากร  จ านวน          127 คน 
 

ตารางที่  1  อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
  

อัตราบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ระดับต าแหน่ง 
ระดับวิทยฐานะ ระดับการศึกษา 

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

ผู้บริหาร   2 1 1 1 3   
ข้าราชการ (ครู) 1 2 12    4 11  
พนักงานราชการ (ครู)       4 23  

ครูอัตราจ้าง       4 39  

ลูกจ้างชั่วคราว          
   เจ้าหน้าท่ีธุรการ        17 10 
   พนักงานขับรถ         2 
   นักการภารโรง         9 

รวมทั้งสิ้น 1 2 14 1 1 1 15 90 21 
 

ที่มา  :  งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 
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5.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 และในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับท่ีเปิดสอน ดังนี้ 
 

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

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,091 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 712 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ 80 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 
5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 

 รวมทั้งสิ้น 2,883 
 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2564  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ตารางที่  2  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,206 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 933 
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและอื่น ๆ - 
4 หลักสูตรเสริมอาชีพ - 
5 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ - 

 รวมทั้งสิ้น 3,139 
 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2564  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  

 ในปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ตารางที่  3  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 79 
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 12 
3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 48 
4 สาขาวิชาช่างไฟฟูา 45 
5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 42 
6 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 
7 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 7 
8 สาขาวิชาการบัญชี 62 
9 สาขาวิชาการตลาด 26 
10 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 12 
11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 53 
12 สาขาวิชาการโรงแรม 48 
13 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 16 

 รวมทั้งสิ้น 491 
 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่  4  จ านวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 39 
2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 8 
3 สาขาวิชาไฟฟูา 31 
4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 11 
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 22 
6 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 20 
7 สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 5 
8 สาขาวิชาการบัญชี 36 
9 สาขาวิชาการตลาด - 
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 
11 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 21 
12 สาขาวิชาการโรงแรม 17 
13 สาขาวิชาการท่องเท่ียว - 

 รวมทั้งสิ้น 231 
 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่  5  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 
 

จ านวนนักเรียน-นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ หลักสูตรเสริมอาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่น ๆ  
   1.1  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 80 
2 หลักสูตรเสริมอาชีพ  
   2.1  เสริมอาชีพ (แกนมัธยม) - 
3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  
   3.1  108 อาชีพและอื่นๆ - 

 รวมทั้งสิ้น 80 
 

ที่มา  :  งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
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6.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

6.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

 
 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ (ร้อยละ) 

งบบุคลากร        
เงินเดือน (ข้าราชการ) 8,434,362.26 8,434,362.26 0.00 100.00 

เงินวิทยฐานะ 816,000.00 816,000.00 0.00 100.00 

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 186,000.00 186,000.00 0.00 100.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,515,400.00 7,291,237.41 224,162.59 97.01 

รวมจ านวนเงิน งบบุคลากร 16,951,762.26 16,727,599.67 224,162.59 98.68 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)     
งบประมาณ (ปวช.) 1,693,720.00 1,693,720.00 0.00 100.00 
งบประมาณ (ระยะส้ัน) 116,800.00 116,799.85 0.15 100.00 

งบประมาณ (ปวส.) 3,005,700.00 3,005,699.99 0.01 100.00 
งบประมาณ (โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 100.00 

รวมจ านวนเงิน งบด าเนินงาน 6,416,220.00 6,416,219.84 0.16 100.00 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา     
 ชุดโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 595,000.00 588,000.00 7,000.00 98.82 
 ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกล
อุตสาหกรรม 

3,000,000.00 2,975,000.00 25,000.00 99.17 

 ชุดปฏิบัติการ PLC ควบคุมซอร์ฟแวร์สถานีกระบวน
จ าลอง 3 มิติ 

1,500,000.00 1,485,000.00 15,000.00 99.00 

 ชุดฝึกระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 2,900,000.00 2,879,000.00 21,000.00 99.28 
ค่าส่ิงก่อสร้าง     
 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ช้ัน 6,906,900.00 6,906,800.00 100.00 99.99 
รวมจ านวนเงิน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง) 14,901,900.00 14,833,800.00 68,100.00 99.54 
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รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ (ร้อยละ) 

งบเงินอุดหนุน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)     

ค่าจัดการเรียนการสอน 13,292,680.00 13,292,680.00 0.00 100.00 
ค่าหนังสือเรียน 4,254,000.00 4,251,045.70 2,954.30 99.93 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 978,420.00 690,000.00 288,420.00 70.52 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,922,400.00 1,350,000.00 572,400.00 70.22 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,020,650.00 2,020,650.00 0.00 100.00 
รวมจ านวนเงิน งบเงินอุดหนุน  
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี) 22,468,150.00 21,604,375.70 863,774.30 96.16 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป     

เงินอุดหนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการ
อาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

256,000.00 256,000.00 0.00 100.00 

ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 
(ค่าเครื่องมือผู้เรียน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินอุดหนุน ทุนการศึกษาราชกุมารี 157,500.00 157,500.00 0.00 100.00 
เงินอุดหนุน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด  
ของโรคโควิด-19 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6,288,000.00 5,904,000.00 384,000.00 93.89 

รวมจ านวนเงิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป 6,701,500.00 6,317,500.00 384,000.00 94.15 
งบรายจ่ายอื่น     

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

708,000.00 707,999.16 0.84 100.00 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 379,200.00 0.00 100.00 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00 117,600.00 0.00 100.00 
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) 

252,000.00 251,999.30 0.70 100.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

90,000.00 89,999.84 0.16 100.00 
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ที่มา : งานการเงินและงานการบัญชี ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

คงเหลือ (ร้อยละ) 

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน 

2,000,000.00 1,999,998.45 1.55 100.00 

โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนา
ก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ 

1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
(Education To Employment) 

117,500.00 117,500.00 0.00 100.00 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

17,000.00 17,000.00 0.00 100.00 

โครงการขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

380,000.00 380,000.00 0.00 100.00 

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ 

140,000.00 139,999.98 0.02 100.00 

โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 

รวมจ านวนเงิน งบรายจ่ายอื่น 5,321,300.00 5,321,296.73 3.27 100.00 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 72,760,832.26 71,220,791.94 1,540,040.32 97.88 



27 
 

 

6.2  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

1 
โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปี 2564 

งานวางแผน  3,400.00  2,510.99 

2 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

งานวางแผน  20,020.00  17,648.25 

3 
โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานศูนย์ข้อมูล  5,000.00  4,998.96 

4 
โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานศูนย์ข้อมูล 1,000,000.00 105,250.00 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2564 งานศูนย์ข้อมูล 500,000.00 483,000.00 

6 
โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานความร่วมมือ 500,000.00 499,999.16 

7 
โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

งานวิจัย 293,824.00 293,824.00 

8 
โครงการน าเสนองานวิจัยในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานวิจัย 60,000.00 27,633.71 

9 โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ 2563 งานวิจัย 220,000.00 124,580.00 

10 
โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

งานประกนั 100,000.00 40,223.80 

11 
โครงการจัดซื้อตู้เอกสารและโต๊ะประชุม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

งานประกนั 110,000.00 102,900.00 

12 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

งานส่งเสริม 84,840.00 84,839.84 

13 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การ
เขียนแผนธุรกิจ) 

งานส่งเสริม 5,160.00 5,160.00 

14 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับ
ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งานส่งเสริม 16,000.00 16,000.00 

15 
โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งานส่งเสริม 10,000.00 0.00 

16 
โครงการปรับปรุงไฟฟูาและระบบแสงสว่างภายในอาคาร
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

แผนกช่างเช่ือม 100,000.00 100,000.00 

17 
โครงการปรับปรุงห้องเรียน บุผนังยิปซัมห้องเรียน 6213 
แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (10 ห้อง) 

แผนกช่างไฟฟูา 250,000.00 239,841.00 

18 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและพฒันาระบบส่งและจ่าย
ไฟฟูา (หม้อแปลงไฟฟูา) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

แผนกช่างไฟฟูา 65,000.00 64,194.65 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

19 โครงการโต๊ะ-เก้าอี้ แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง แผนกช่างไฟฟูา 40,000.00 40,000.00 

20 
โครงการซ่อมแซมฝูาเพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนก
วิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

แผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

500,000.00 500,000.00 

21 
โครงการจัดหาวัสดุฝึกประกอบการสอนรายวิชางานบริการ
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

แผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

500,000.00 499,590.00 

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน แผนกวิชาการบัญชี แผนกการบัญชี 22,400.00 21,900.00 

23 
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนวิชาโครงการของ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 

แผนกการบัญชี 0.00 0.00 

24 โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับนักเรียน แผนกการตลาด 70,000.00 60,000.00 

25 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (ห้อง 124 
ห้อง 125) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 

แผนกธุรกิจค้าปลีก
และโลจิสติกส์ 

60.000.00 58,850.00 

26 โครงการ Christmas Day แผนกสามัญ  1,000.00  963.00 
27 โครงการ Halloween Featival แผนกสามัญ  1,000.00  958.51 
28 โครงการ Food Talk แผนกสามัญ 1,500.00 1,490.99 
29 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งานหลักสูตร  479,700.00  180,580.25 
30 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) งานหลักสูตร  200,000.00  199,940.49 
31 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา (วัสดุฝึก) งานหลักสูตร 1,500,000.00  1,406,574.61 

32 
โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานวัดผล 33,500.00 19,319.53 

33 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานทวิภาคี 7,000.00 0.00 

34 
โครงการการพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็น "คนดีและคนเก่ง 
อย่างมีความสุข" 

งานกิจกรรม 954,200.00 786,430.97 

35 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งานครูที่ปรึกษา 24,000.00 0.00 

36 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 
2564 

งานครูที่ปรึกษา 17,000.00 17,000.00 

37 
โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS 2016) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานปกครอง 88,000.00 88,000.00 

38 
โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา บริการส่งข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (RMS 2016) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

งานปกครอง 770,000.00 280,000.00 

39 
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งานแนะแนว 12,000.00 0.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

40 
โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานแนะแนว 107,110.00 107,106.25 

41 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี งานแนะแนว 8,000.00 6,975.00 

42 
โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 

งานแนะแนว 120,000.00 110,000.00 

43 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน ระยะท่ี 1 (Fix It Center Thailand 4.0) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งานโครงการพิเศษ 252,000.00 251,999.16 

44 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน งานบริหารทั่วไป  310,000.00  308,725.82 
45 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานการเงิน  22,000.00  22,000.00 

46 
โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

งานบัญชี  0.00 0.00 

47 
โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 

งานทะเบียน  130,000.00  4,989.98 

48 
โครงการทาสีอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน (แผนกวิชาช่างยนต์/
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟูาก าลัง/ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์) 

งานอาคารสถานท่ี  500,000.00  495,631.87 

49 โครงการจัดท ารถเข็นนักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี  35,000.00  34,924.80 
50 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า งานอาคารสถานท่ี  47,400.00  47,294.00 
51 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟูา งานอาคารสถานท่ี  15,000.00  14,980.00 
52 โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟูา ขนาด 13 มม. งานอาคารสถานท่ี  2,800.00  2,782.00 
53 โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟูา 3 ระบบ งานอาคารสถานท่ี  12,000.00  11,877.00 
54 โครงการจัดท าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย งานประชาสัมพันธ ์ 250,000.00 142,845.00 

55 
โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ (ปูายรับสมัครเรียน) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

งานประชาสัมพันธ ์ 80,000.00 4,375.23 

56 
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟูาใน
อาคาร ระดับ 1 

แผนกช่างไฟฟูา 17,380.00 14,540.00 

57 
โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

190,000.00 190,000.00 

58 
โครงการจัดท าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานบริหารทั่วไป 115,025.00 65,000.00 

59 
โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

แผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

214,700.00 214,700.00 

60 
โครงการความร่วมมือจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 

งานหลักสูตร 7,600.00 2,830.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

61 
โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

แผนกช่างยนต์ 115,560.00 115,560.00 

62 
โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

งานอาคารสถานท่ี 46,450.00 46,442.28 

63 
โครงการปรับปรุงราวบันไดภายในตึกอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  22,100.00  22,067.68 

64 
โครงการปรับปรุงสีผนังภายในตึกอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  9,400.00  9,364.64 

65 โครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์งานส่ือการเรียนการสอน งานอาคารสถานท่ี  34,100.00  30,495.00 

66 
โครงการติดต้ังผ้าม่านห้องประชุม (ห้องเล็ก) ช้ัน 3 ตึก
อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  32,600.00  32,554.00 

67 
โครงการจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง (น้ ายาท าความสะอาด
แม่บ้าน) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  54,000.00  54,000.00 

68 โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ งานกิจกรรม   68,000.00  68,000.00 
69 โครงการตัดชุดผู้ก ากับลูกเสือเพิ่มเติม ชมรมลูกเสือ   39,000.00  39,000.00 
70 โครงการจัดซื้อวัสดุส้ินเปลืองแม่บ้าน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานอาคารสถานท่ี  56,150.00  56,132.00 

71 
โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมประจ าอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  46,000.00  45,986.46 

72 
โครงการจ้างเหมาขยายเขตหม้อแปลงไฟฟูา ขนาด 500 
KVA 

แผนกช่างไฟฟูา  210,000.00  170,695.20 

73 โครงการจ้างเหมาติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา ขนาด 500 KVA แผนกช่างไฟฟูา  495,500.00  495,500.00 

74 
โครงการปรับปรุงมิเตอร์ไฟฟูา ภายในโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานสวัสดิการ  11,860.00  11,860.00 

75 
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 2564 

งานอาคารสถานท่ี  121,750.00  121,731.76 

76 โครงการจัดซื้อผ้าต่วนสีม่วง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานอาคารสถานท่ี  8,700.00  8,700.00 
77 โครงการติดต้ังปั๊มออโต้และถังเก็บน้ าบ้านพักผู้อ านวยการ งานอาคาร  21,920.00  21,913.60 
78 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร  24,700.00  24,556.50 
79 โครงการจัดท าแฟูม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานบริหารทั่วไป  15,000.00  15,000.00 

80 
โครงการปรับปรุงอาคารสุพรรณิการ์ 1 วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  39,100.00  39,083.89 

81 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง แผนกช่างไฟฟูา  15,000.00  15,000.00 

82 
โครงการงานติดต้ังตู้เมนไฟฟูา (MDB) และเมนไฟฟูาแรงต่ า
จากหม้อแปลงมายังตู้ MDB 

แผนกช่างไฟฟูา  340,000.00  312,835.90 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

83 
โครงการจัดนิทรรศการเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

งานประกนั  100,000.00  94,464.14 

84 
โครงการปรับปรุงห้องเครื่องเสียงห้องประชุมตึกอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  62,060.00  62,060.00 

85 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสุพรรณิการ์1 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  42,940.00  42,940.00 

86 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ าอาคารสุพรรณิการ์ 7 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  45,380.00  45,378.70 

87 
โครงการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 

งานสวัสดิการ  20,000.00  7,249.00 

88 
โครงการจ้างเหมาติดต้ังปั๊มน้ าอาคารสุพรรณิการ์ 1 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  118,900.00  118,882.35 

89 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงแรม งานส่งเสริม  12,150.00  11,068.25 

90 
โครงการจ้างเหมาขัดพื้นและเคลือบเงาพื้นอาคาร 
หอประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  49,000.00  49,000.00 

91 
โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขต 

งานประกนั  100,000.00  96,463.06 

92 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและงานฝูาเพดาน อาคาร
งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานพัสดุ  119,520.00  118,292.50 

93 
โครงการวัสดุส้ินเปลืองห้องน้ าตึกอ านวยการและหอประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  15,729.00  15,729.00 

94 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝูาเพดาน อาคารงานพัสดุ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานพัสดุ  40,000.00  37,320.00 

95 
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2563 

แผนกการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

13,400.00 12,540.00 

96 
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานกิจกรรม 493,450.00 484,746.42 

97 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) งานสวัสดิการ 9,000.00 7,290.00 

98 
โครงการจัดซื้อหนังสือโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ฝุายวิชาการ 95,000.00 95,000.00 

99 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา งานหลักสูตร 21,200.00 20,805.00 
100 โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร 17,600.00 17,205.00 

101 
โครงการปรับปรุงรอบอาคารเรียนปฏิบัติการโรงแรม 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี 374,137.85 374,060.50 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

102 
โครงการจัดท าใบมาตรฐานวิชาชีพ ใบประกาศนียบัตรและ
ระเบียบแสดงผลการเรียน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานทะเบียน 29,300.00 24,489.98 

103 
โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์สลับพลังงานไฟฟูา
ส าหรับเครื่องกลเติมอากาศ 

แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

53,000.00 53,000.00 

104 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนกช่างเชื่อม  
ช่างกลโรงงาน  

ช่างยนต์ 
50,000.00 49,369.60 

105 
โครงการอุปกรณ์วัสดุส้ินเปลืองแม่บ้านงานอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี 68,898.00 68,897.30 

106 
โครงการจัดซื้อวัสดุติดต้ังตาข่ายกันกันโรงอาหาร 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี 52,216.00 52,215.78 

107 
โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการการโรงแรม แผนกวิชาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนกการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

50,000.00 28,866.00 

108 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ชลบุรี 
อนุสรณ ์

งานประชาสัมพันธ ์ 70,620.00 70,620.00 

109 
โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานบุคลากร 20,000.00 13,881.19 

110 
โครงการอุโมงค์พ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานสวัสดิการ 68,833.00 68,833.00 

111 โครงการวัสดุแผงเหล็กกั้นจราจร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานอาคารสถานท่ี 53,473.25 53,473.25 

112 
โครงการจัดจ้างบริการจ้างเหมาซักรีด แผนกวิชาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนกการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

5,300.00 5,285.80 

113 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร อบจ.
ชลบุรีอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี 67,672.15 67,672.15 

114 
โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนดิจิตอล 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

210,700.00 200,165.00 

115 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนโดยพฒันาระบบ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานปกครอง 431,700.00 431,700.00 

116 
โครงการขับเคล่ือนกิจกรรม Re-Skills, Up-Skills, New-
Skills (หลักสูตรการติดต้ังคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 

แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

600,000.00 600,000.00 

117 
โครงการติดต้ังผ้าม่าน อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานประชาสัมพันธ ์ 33,470.00 33,470.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

118 โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาการตลาด แผนกการตลาด 21,165.60 21,165.60 

119 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพละศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

แผนกเทคนิค
พื้นฐาน 

18,136.50 18,136.50 

120 
โครงการผลิตการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
(Education To Employment) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโลจิสติกส์อัตโนมัติ 

แผนกโลจิสติกส์  117,500.00  117,500.00 

121 
โครงการพัฒนาผลิตส่ือและจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

แผนกช่างยนต์  300,000.00  300,000.00 

122 
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานทวิภาคี  200,000.00  199,999.90 

123 
โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน แผนกวิชาเมคคาทรอ
นิกส์ 

แผนกเมคคาทรอ
นิกส์ 

 302,100.00  302,100.00 

124 
โครงการขับเคล่ือนกิจกรรม Re-Skills, Up-Skills, New-
Skills (หลักสูตรงานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
อัตโนมัติขนาดเล็ก) 

แผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

 400,000.00  400,000.00 

125 
โครงการขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานส่ือการเรียน
การสอน 

 380,000.00   380,000.00  

126 
โครงการยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพ
มาตรฐาน แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 

แผนกช่างไฟฟูา  500,000.00   500,000.00  

127 
โครงการยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพ
มาตรฐาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

แผนกวิชาสามัญ  300,000.00   300,000.00  

128 
โครงการจัดท าแท่นวางเรือตรวจการเพื่อการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  49,121.25  49,120.49 

129 
โครงการขับเคล่ือนกิจกรรม Re-Skills, Up-Skills, New-
Skills (หลักสูตรงานเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลเล็ก) 

แผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

 500,000.00  500,000.00 

130 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องนอนเวร อาคาร 
อบจ.ชลบุรี อนุสรณ์ 

งานอาคารสถานท่ี  23,540.00  22,000.00 

131 
โครงการควบคุมการผลิตและบ ารุงรักษาระบบประปา
ชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) 

งานโครงการพิเศษ  37,140.00  37,082.00 

132 
โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชัพ
ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 

แผนกช่างไฟฟูา  500,000.00  500,000.00 

133 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ระบบควบคุม
การขับเคล่ือนเบ้ืองต้น 

แผนกเมคคาทรอ
นิกส์ 

 500,000.00  500,000.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

134 
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน (หลักสูตรอบรมงานเช่ือมมิกด้วยหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม) 

แผนกช่างเช่ือม  500,000.00  500,000.00 

135 
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน (หลักสูตรอบรมตรวจประกอบเครี่องเช่ือม
อินเวอร์เตอร์) 

แผนกช่างเช่ือม  500,000.00  499,998.55 

136 

โครงการขับเคล่ือนกิจกรรม Re-Skills, Up-Skills, New-
Skills กิจกรรมยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพ
มาตรฐาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

แผนกวิชาสามัญ  208,000.00  208,000.00 

137 
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า-ออกบ้านพักนักการภารโรง 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานอาคารสถานท่ี  8,025.00  8,025.00 

138 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป  27,000.00  27,000.00 

139 
โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งานปกครอง  20,000.00  20,000.00 

140 
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

แผนกวิชาสามัญ  140,000.00  139,999.98 

141 โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลน้อมร าลึก ร.9 (13 ตุลาคม) งานกิจกรรม  1,500.00  1,500.00 
142 โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลน้อมร าลึก ร.5 (23 ตุลาคม) งานกิจกรรม  1,500.00  1,500.00 
143 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งานกิจกรรม  26,000.00  25,659.24 

144 
โครงการกีฬาสายในสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด 
(สุพรรณิการ์เกมส์) 

งานกิจกรรม  90,000.00  86,661.84 

145 โครงการอบรมภาวะผู้น าองค์การ อวท.  67,000.00  66,952.50 

146 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

อวท.  7,040.00  7,005.50 

147 โครงการอบรมมารยาทและการเข้าสังคมของผู้น าองค์การ อวท.  28,100.00  27,500.00 
148 โครงการรองรับการประเมินมาตรฐานดีเด่น อวท. 25,900.00  25,790.68 

149 
โครงการประชุมองค์การและส่งมอบต าแหน่งระดับ
สถานศึกษา 

อวท.  8,000.00  7,983.00 

150 โครงการสานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ แผนกช่างยนต์  11,700.00  11.666.25 
151 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ แผนกช่างยนต์  16,000.00  15,881.50 
152 โครงการนักเรียนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร แผนกช่างยนต์  16,050.00  15.500.00 
153 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเช่ือม (ระดับสถานศึกษา) แผนกช่างเช่ือม 5,000.00 5,000.00 
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ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม แผนก/งาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจริง 

154 โครงการแข่งขัน PTC M-League 
แผนกช่างเมคคา

ทรอนิกส์ 
5,000.00 2,561.00 

155 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดกระทิงราย 
แผนกช่างเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
3,300.00 3,266.99 

156 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติและทดสอบมาตรฐานการจัดการ
ระบบเครือข่าย 

แผนกช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

12,000.00 11,997.81 

157 โครงการอนุรักษ์พนัธุ์ธรรมชาติชายหาดพัทยา แผนกการบัญชี 1,200.00 940.00 
158 โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาชีวิต แผนกธุรกิจค้าปลีก 1,365.00 1,363.00 
159 โครงการอบรมบาร์เทนเดอร์ แผนกการโรงแรม  7,800.00  6,542.00 
160 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานโรงแรม ครั้งท่ี 2 แผนกการโรงแรม  6,500.00  6,499.20 

161 
โครงการการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งานลูกเสือ 20,000.00 13,887.97 

162 
โครงการรองรับการประเมินมาตรฐานดีเด่น ครั้งท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

อวท.  25,000.00  25,000.00 

163 โครงการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 งานลูกเสือ  13,070.00  4,467.50 

164 
โครงการติดต้ังอุโมงค์พ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอก
ใหม่) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

งานสวัสดิการ  45,437.00  43,685.76 

165 
โครงการควบคุมเฝูาระวังปูองกนัไวรัสโคโรนา 2019 
(ระลอกใหม่) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

งานสวัสดิการ  172,750.00  169,410.00 

166 
โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเช้ือไวรัสโคโรนา-
2019 (COVID-19) แบบตลับทดสอบ 

งานสวัสดิการ  110,000.00  110,000.00 

167 
โครงการรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม 

งานกิจกรรม  48,000.00  47,806.16 

168 
โครงการอุโมงค์วัดไข้และพ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

งานสวัสดิการ  30,840.00  30,456.48 

169 
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

อวท.  12,000.00  9,946.59 
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