
1 
 

ข้อมูลด้านสถานศึกษา 
 

สถานท่ีต้ัง 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี    [รหัสสถานศึกษา   1120100106] 
ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  วันท่ี    22     เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.    2527 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี     80/90    หมู่ท่ี      3      ถนน    สุขุมวิท      แขวง/ตำบล       เสม็ด     

เขต/อำเภอ    เมือง      จังหวัด      ชลบุรี        รหัสไปรษณีย์   20000 
โทรศัพท์   038-784681-4    โทรสาร  038-783313 
E-mail   info@techno-chon.ac.th     Website     www.tech-chon.ac.th 
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด     ชลบุรี     เขต(ท่ี)    1 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
         ✓    ย่านธุรกิจการค้า              ✓   ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 

    ✓    ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน            ✓   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
    ✓    ใกล้นิคมอุตสาหกรรม             อื่น ๆ (ระบุ) .................................... 

  

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
 
 

 

 
 

รูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ  หมายถึง  :  ความรู้ท่ีเจริญก้าวหน้าไม่ส้ินสุด 

 

สีประจ าวิทยาลัย 
 

สีขาว-แดง  หมายถึง  :  การต่อสู้อย่างเข้มแข็งและอดทนในทิศทางท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

http://www.tech-chon.ac.th/
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ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 

 
 

 

 

  

 

 

 

ดอกเฟื่องฟ้า  เป็นดอกไม้ท่ีมีความสวยงาม  และทนต่อทุกสภาพอากาศ 

 

 

เว็บไซต์วิทยาลัย 
 

www.techno-chon.ac.th 
 

 

E-Mail Address วิทยาลัย 
 

E-Mail : info@techno-chon.ac.th 
 
 

Facebook 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี-เทคโนชล 
 
 
 
 
 

http://www.techno-chon.ac.th/
mailto:info@techno-chon.ac.th
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ประวัติความเป็นมา 
 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีพื้นท่ี 22 ไร่  2 งาน 73 ตารางวา ต้ังอยู่เลขท่ี 80/90 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์  ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีแนวคิดท่ี
จะผลิตกำลังคนสนองความต้องการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 
พ.ศ.2527 รับนักเรียนในปีการศึกษาแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ประเภทวิชา คือ 
 1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  2 สาขา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3 สาขา คือ การบัญชี ,การขาย และเลขานุการ 
 มีอาคารเรียน 3 หลัง ประกอบด้วย  อาคารเรียน 4 ช้ัน 1 หลัง ,อาคารฝึกปฏิบัติช่าง

ไฟฟ้า- ช่างยนต์  1 หลัง และอาคารฝึกปฏิบัติวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 หลัง รับนักเรียนใน ปี
แรก จำนวน  238 คน โรงเรียนได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2530 มีการปรับตำแหน่งบริหาร โดยแต่งต้ังนายกิตติศักด์ิ  ศรีชวนะ เป็นครูใหญ่ และ                 
ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ 

พ.ศ. 2531-2534 ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
พ.ศ. 2534 เปล่ียนแปลงการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา มาใช้ของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2536 เปล่ียนแปลงผู้บริหาร โดยแต่งต้ังนางสาววรรณา  ตันประภัสร์ เป็นผู้อำนวยการ แทน 

นายกิตติศักดิ์  ศรีชวนะ ซึ่งไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
พ.ศ. 2537 ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 หลัง จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียน

ของแผนกช่างอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคารต่อเติมแผนกบริหารธุรกิจ เป็นอาคารเรียน 4 ช้ัน 8 ห้องเรียน  2 

ห้องปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2540 ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคยานยนต์ 
พ.ศ. 2541 ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 6 ช้ัน ติดลิฟท์ จำนวน 43 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2545 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และห้องประชุมเป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน 
พ.ศ. 2547 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
 1. จัดทำสวนประติมากรรมรีไซเคิล “สวนอุไรวรรณวนา”  เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา โดยพระสถาปนาพุทธิรังโส 
 2. ย้ายท่ีต้ังองค์พระวิษณุมาประดิษฐาน ณ สวนหน้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ 
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 3. ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ และติดเครื่องปรับอากาศ และเปล่ียนช่ือเป็น 

“หอประชุมลีลาวดี” 
พ.ศ. 2548 ขยายหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ) 
พ.ศ. 2549   
 

- ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- จัดสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน มูลค่า 6,500,000 บาท  
พ.ศ. 2550 -    ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1. สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาธุรกิจค้าปลีก 

- ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิค 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2551 - ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ มูลค่า   6,800,000   บาท 
พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า-แก๊ส แผนกเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง และ

อาคารปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสำนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตัวแทนของกลุ่มภาค
กลาง ในการพัฒนาส่งเสริม การสร้างวินัยเชิงบวก และการป้องกันแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มนักศึกษา ตามโครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม 

พ.ศ. 2554 -   ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานเครื่องกล ,แผนกเทคนิคพื้นฐาน (งานฝึกฝีมือ) 
พ.ศ. 2555      -  ก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ 
พ.ศ. 2556      1. เปล่ียนแปลงการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  

    2. ขยายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ ปวช. 
พ.ศ.2557  - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จาก  
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ผลงาน   “คอร์ปเตอร์ 4  ใบพัด ถ่ายภาพมุมสูง”   
     - เปล่ียนแปลงการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เลขที่ 
    ใบอนุญาต   0004/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 
พ.ศ.2558   - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่(คร้ังที่3) และ โล่ถาวร 
    สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยซ้อน 
      - การประเมิน “ระดับดีมาก” โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหร่ี 

-  ได้รับ “โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น” โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด 
ดีเด่น  
  -  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจากโครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 3 ของมูลนิธิ SCG จำนวน 2 
โครงการ  คือ โครงการ CTC ร่วมใจ ซ่อมมอเตอร์ไซด์ตามถนน, โครงการอิฐปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 67,700 บาท 
พ.ศ.2559  - ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ระดับภูมิภาค “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” ผลงาน “CTC 
Model รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมการมีงานทำ”  
  - ได้รับใบอนุญาตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ ชบ.012/2559                          
ช่ือ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี   
  - ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม 
จำนวน 2 สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพช่างเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขา
อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)            ระดับ 1 
พ.ศ.2560  - ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ระดับประเทศ การประกวดโครงการ “1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม” ผลงาน “รูปแบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี” ของคุรุสภา 
พ.ศ.2561 
พ.ศ.2562 
พ.ศ.2563 
พ.ศ.2564 
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เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 

 

 “วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม”  
วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม   หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมุง่เน้นการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน โดยการส่งเสริม

ให้มีการวิจัยสถาบันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา วิจัยในชัน้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และใช้โครงงานเป็น
ฐานเพ่ือในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน  

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา 
 

 “มาตรฐานดี” 
มาตรฐานดี  หมายถึง  สมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาของผู้เรียนตามองคป์ระกอบของการจัดการศึกษา

วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาทั้ง  3  ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และกิจนิสัย  
 

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
 

 “วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม” 
วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม   หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมุง่เน้นการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน โดยการ

ส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน 

 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
 

มาตรฐานดี   กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย 

มาตรฐานด ี

 โรงเรียนมุ่งท่ีจะสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพถึงระดับท่ีฝ่ายต่าง ๆ ยอมรับคุณภาพในท่ีนี้   
หมายถึง  คุณภาพของบุคลากรของกระบวนการทำงานและของปัจจัยเกื้อหนุน 
 การเรียนการสอนจึงเน้นหนักท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และคอมพิวเตอร์  ได้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานในปัจจุบัน 
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กิจกรรมเด่น 

 โรงเรียนให้นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานมีประสบการณ์ 
ตรงโดยส่งนักเรียน  นักศึกษา เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการท้ังภาครัฐบาลและเอกชนก่อนจบการศึกษา 
ทางโรงเรียนเช่ือว่าการจัดกิจกรรมเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาทุกประเภทท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อสุขภาพพลานามัยและพัฒนาจิตใจของนักเรียน นักศึกษา 

เน้นวินัย 

 วินัยเป็นคุณลักษณะท่ีสำคัญของบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข  คนท่ีมีระเบียบวินัยจะ
เป็นคนตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีองค์กรในสังคม
ได้วางไว้  โรงเรียนได้ปลูกฝังการมีระเบียบวินัยในตนเองและมีวินัยในสังคม 
 
 

วิสัยทัศน์วิทยาลัย 
 

พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล 
 

 

พันธกิจวิทยาลัย 
 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง 

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  

4. พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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เป้าหมาย 
 

 “การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสู่สากล” 
 

นโยบายการจัดการศึกษา 
 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 พัฒนาผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
   1.2 พัฒนาผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรฯมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพผ่านการทดสอบจาก
องค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับ 
   1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อสร้างทักษะชีวิตลดการ Drop out และสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 
2. ด้านการบริหารจัดการ 
    2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และวัฒนธรรมองค์กร ตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2 พัฒนาระบบการเงนิ-งบประมาณตามแผนงาน Strategic Performance ท่ีคำนึงถึง
ความจำเป็นพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการทำงานสอดคล้องกับบริบทความ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 
    2.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาและรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
    2.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย ในการจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ 
    2.6 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน หน่วยงานและสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ัง
ในและต่างประเทศเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    3.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีทันสมัยและจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังระบบปกติ ระบบทวิภาคี และเทียบโอน
ความรู้ใน แต่ละสาขาวิชาท่ีทันสมัยสู่มาตรฐานสากล    
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    3.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีวะอินเตอร์ Mini English Program (MEP) ให้มีความหลากหลาย
สาขา 
    3.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่Thailand 4.0 
    3.4 พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ทักษะชีวิตท่ีดี   
    3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนทุกระดับ ทุกสาขา 
4. ด้านวิจัย นวัตกรรม 
    4.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้าง
องค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
    4.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างองค์
ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
5.ด้านความโดดเด่นสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
     5.1 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษา และกลไกในการดำเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     5.2 พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Best  Practice)   
 

 

 ท าเนียบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ระยะเวลาการดำรง 

ตำแหน่ง 
1 ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร ์ ประธานกรรมการบริหาร 51 ปี 
2 นายไชยยศ ตันประภัสร ์ กรรมการผู้จัดการ 40 ปี 
3 ดร.กิตติศักด์ิ ศรีชวนะ กรรมการ 33 ปี 
4 ดร.วรรณา ตันประภัสร ์ กรรมการ 45 ปี 
5 ดร.สุชีลา ตันประภัสร ์ กรรมการ 27 ปี 
7 นายชยนันท์ ตันประภัสร ์ กรรมการ 9 ปี 
7 ดร.ชลกร ตันประภัสร ์ กรรมการและเลขานุการ 15 ปี 
8 นางสาวปุญชรัสมิ ์ ตันประภัสร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 13 ปี 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
  

 
 
 
 
 
 

            
 
                  

ดร.อุไรวรรณ   ตันประภัสร์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

นายไชยยศ   ตันประภัสร์ 
กรรมการผู้จัดการ 

ดร.กิตติศักดิ ์   ศรีชวนะ 
กรรมการ 

ดร.สุชีลา   ตันประภัสร์ 
กรรมการ 

 

ดร.วรรณา   ตันประภัสร์ 
กรรมการ 

 

นายชยนันท์   ตันประภัสร์ 
กรรมการ 

 

ดร.ชลกร   ตันประภัสร์ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

นางสาวปุญชรัสมิ์   ตันประภัสร์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564  


