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ข้อมูลด้านสถานศึกษา 
 

สถานที่ตั้ง 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี    [รหัสสถานศึกษา   1120100106] 
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่    22     เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.    2527 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่     80/90    หมู่ที่      3      ถนน    สขุุมวิท      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 

ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด     ชลบุรี     เขต(ที่)    1 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
         ✓    ย่านธุรกิจการค้า              ✓   ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 

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

  

สัญลกัษณ์ของวิทยาลยั 
 
 

 

 
 

รูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ  หมายถึง  :  ความรู้ที่เจริญก้าวหน้าไม่สิ้นสุด 

 

สีประจ าวิทยาลยั 
 

สีขาว-แดง  หมายถึง  :  การต่อสู้อย่างเข้มแข็งและอดทนในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

  

 

ดอกเฟ่ืองฟ้า  เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม  และทนต่อทุกสภาพอากาศ 

 

 

เว็บไซต์วิทยาลยั 
 

www.techno-chon.ac.th 
 

 

e-Mail Address วิทยาลัย 
 

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

Facebook 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techno-chon.ac.th/
mailto:info@techno-chon.ac.th
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ประวัติความเป็นมา 
 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีพ้ืนที่ 22 ไร่  2 งาน 73 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์  ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีแนวคิดที่
จะผลิตกำลังคนสนองความต้องการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
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 ชั้น 1 หลัง ,อาคารฝึกปฏิบัติช่าง

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

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

พ.ศ. 2531-2534 ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
พ.ศ. 2534 เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา มาใช้ของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2536 เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยแต่งตั้งนางสาววรรณา  ตันประภัสร์ เป็นผู้อำนวยการ แทน 

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

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

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

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา โดยพระสถาปนาพุทธิรังโส 
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 2. ย้ายที่ตั้งองค์พระวิษณุมาประดิษฐาน ณ สวนหน้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ 
  
 3. ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ และติดเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนชื่อเป็น 

“หอประชุมลีลาวดี” 
พ.ศ. 2548 ขยายหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ) 
พ.ศ. 2549   
 

- ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

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

1. สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาธุรกิจค้าปลีก 

- ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิค 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2551 - ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

อาคารปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 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 ,แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน (งานฝึกฝีมือ) 
พ.ศ. 2555      -  ก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ 
พ.ศ. 2556      1. เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  

    2. ขยายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ ปวช. 
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พ.ศ.2557  - ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวตักรรม จาก  
ผลงาน   “คอร์ปเตอร์ 4  ใบพัด ถา่ยภาพมุมสูง”   

     - เปลี่ยนแปลงการใช้หลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 เลขที่ 
    ใบอนุญาต   0004/2558 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2558 
พ.ศ.2558   - สถานศกึษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่(ครั้งที่3) และ โลถ่าวร 
    สถานศกึษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยซ้อน 
      - การประเมนิ “ระดบัดมีาก” โครงการอาชีวศึกษาเอกชนตน้แบบปลอดบหุรี ่

-  ไดร้ับ “โลร่างวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดเีด่น” โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด 
ดีเดน่  
  -  ไดร้ับคดัเลือกเขา้ร่วมจากโครงการปัญญาชนคนทำด ีปี 3 ของมูลนิธ ิSCG จำนวน 2 
โครงการ  คือ โครงการ CTC รว่มใจ ซ่อมมอเตอรไ์ซด์ตามถนน, โครงการอิฐปูพ้ืนจากวัสดุเหลอืใช้ใน
ท้องถิน่ ได้รบังบประมาณสนับสนนุ จำนวน 67,700 บาท 
พ.ศ.2559  - ได้รบั “รางวัลเหรียญทอง” ระดบัภูมิภาค “1 โรงเรียน 1 นวตักรรม” ผลงาน “CTC 
Model รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสง่เสรมิการมีงานทำ”  
  - ได้รบัใบอนญุาตการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิเลขที่ ชบ.012/2559                          
ชื่อ ศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี   
  - ได้รบัอนญุาตให้เปน็ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเตมิ 
จำนวน 2 สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพชา่งเขียนแบบเครือ่งกลดว้ยคอมพิวเตอร ์ระดบั 1 และสาขา
อาชีพช่างอิเลก็ทรอนิกส ์(โทรทัศน์)            ระดับ 1 
พ.ศ.2560  - ได้รบั “รางวัลเหรียญทอง” ระดบัประเทศ การประกวดโครงการ “1 โรงเรียน 1 
นวตักรรม” ผลงาน “รูปแบบการบรหิารการจดัการอาชวีศึกษาแบบบูรณาการระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก จงัหวัดชลบรุี” ของคุรุสภา 
พ.ศ.2561 
พ.ศ.2562 
 

 

เอกลกัษณ์วิทยาลยั 
 

 

 “วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม”  
วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม   หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรมีุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน โดยการส่งเสริม

ให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรยีน และใช้โครงงานเป็น
ฐานเพื่อในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน  
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อตัลกัษณ์ของนักเรียน นักศึกษา 
 

 “มาตรฐานดี” 
มาตรฐานดี  หมายถึง  สมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาของผู้เรียนตามองคป์ระกอบของการจัดการศึกษา

วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาทั้ง  3  ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และกิจนิสัย  
 

 

เอกลกัษณ์สถานศึกษา 
 

 “วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม” 
วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม   หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุีมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน โดยการ

ส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคณุภาพ ผู้เรยีน และใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน 

 
 

ปรัชญาวิทยาลยั 
 

มาตรฐานดี   กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย 

มาตรฐานด ี

 โรงเรียนมุ่งที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพถึงระดับที่ฝ่ายต่าง ๆ ยอมรับคุณภาพในที่นี้   
หมายถึง  คุณภาพของบุคลากรของกระบวนการทำงานและของปัจจัยเกื้อหนุน 
 การเรียนการสอนจึงเน้นหนักทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และคอมพิวเตอร์  ได้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานในปัจจุบัน 

กิจกรรมเด่น 

 โรงเรียนให้นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมที่เหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานมีประสบการณ์ 
ตรงโดยส่งนักเรียน  นักศึกษา เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและเอกชนก่อนจบการศึกษา 
ทางโรงเรียนเชื่อว่าการจัดกิจกรรมเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาทุกประเภททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือสุขภาพพลานามัยและพัฒนาจิตใจของนักเรียน นักศึกษา 
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เน้นวนิัย 

 วินัยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข  คนที่มีระเบียบวินัยจะ
เป็นคนตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีองค์กรในสังคม
ได้วางไว้  โรงเรียนได้ปลูกฝังการมีระเบียบวินัยในตนเองและมีวินัยในสังคม 
 
 

วิสัยทัศน์วิทยาลยั 
 

พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล 
 

 

พนัธกจิวิทยาลยั 
 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  

4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เป้าหมาย 
 

 “การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสู่สากล” 
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นโยบายการจัดการศึกษา 
 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 พัฒนาผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
   1.2 พัฒนาผู้เรียนที่จบหลักสูตรฯมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพผ่านการทดสอบจาก
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
   1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือสร้างทักษะชีวิตลดการ Drop out และสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 
2. ด้านการบริหารจัดการ 
    2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และวัฒนธรรมองค์กร ตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2 พัฒนาระบบการเงิน-งบประมาณตามแผนงาน Strategic Performance ที่คำนึงถึง
ความจำเป็นพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการทำงานสอดคล้องกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
    2.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาและรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
    2.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย ในการจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ 
    2.6 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน หน่วยงานและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    3.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทันสมัยและจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และเทียบโอน
ความรู้ใน แต่ละสาขาวิชาที่ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล    
    3.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีวะอินเตอร์ Mini English Program (MEP) ให้มีความหลากหลาย
สาขา 
    3.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่Thailand 4.0 
    3.4 พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ทักษะชีวิตที่ดี   
    3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนทุกระดับ ทุกสาขา 



9 
 

ข้อมูลด้านสถานศึกษา 
 

4. ด้านวิจัย นวัตกรรม 
    4.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้าง
องค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
    4.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างองค์
ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
5.ด้านความโดดเด่นสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ  
     5.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และกลไกในการดำเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     5.2 พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Best  Practice)   
 

 

 ท าเนียบผู้บริหารวทิยาลยัเทคโนโลยีชลบุรี 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการดำรง 

ตำแหน่ง 
1 ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร ์ ประธานกรรมการบริหาร 49 ปี 
2 นายไชยยศ ตันประภัสร ์ กรรมการผู้จัดการ 38 ปี 
3 ดร.กิตติศักดิ์ ศรีชวนะ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 31 ปี 
4 ดร.วรรณา ตันประภัสร ์ ผู้อำนวยการวทิยาลัยเทคโนโลยชีลบุร ี 43 ปี 
5 ดร.สุชีลา ตันประภัสร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา 25 ปี 
7 นายชยนนัท ์ ตันประภัสร ์ กรรมการ 7 ป ี
7 ดร.ชลกร ตันประภัสร ์ เลขานุการ 13 ปี 
8 นางสาวสุจิตรา ตันประภัสร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 11 ปี 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อุไรวรรณ  ตันประภัสร์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

            
 

                  

    

 

      

 

        

 

      

  นายไชยศ ตันประภัสร์ 
กรรมการผู้จัดการ 

  ดร.กิตติศักดิ์ ศรีชวนะ  
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 

    
ดร.สุชีลา ตันประภัสร ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
    

  

 

     

  

      

 

     

 ดร.ววรรณาตันประภัสร์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

          ดร.ชลกร ตันประภัสร์    
   

 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   
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       โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 


