
                                                         รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  หน้า ๓ 

 

   ตอนท่ี ๒ 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
๒.๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  [รหัสสถานศึกษา   ๒๐๑๐๐๑๐๕]  
            ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  วันท่ี   ๑๒  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๒๖   
 ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี  ๘๕๖ ข. ถนนเจตน์จ านง    ต าบล บางปลาสร้อย   อ าเภอ เมือง              

จังหวัดชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐       
 โทรศัพท์ ๐- ๓๘๒๗- ๑๕๕๘  โทรสาร๐- ๓๘๒๗- ๑๕๕๙                                                                       
E-mail mcc.muangchol๒๗๑๕๕๘.@gmail.com   
Website sites.google.com/site/muangchon๒๕๒๖   
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดชลบุรี   เขต  ๑    
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
 -  สภาพสังคมของชุมชน ต้ังอยู่ย่านธุรกิจการค้าใกล้สถานท่ีราชการในภาครัฐและเอกชน และใกล้
กับสถานศึกษาระดับเดียวกัน   มีความสะดวกในการคมนาคมเป็นอย่างยิ่ง  มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเป็น        
สังคมพาณิชยกรรม  เพราะมีคนต่างถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพ 
 -  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  อาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนค้าขาย   สภาพเศรษฐกิจจึงมีเงินหมุนเวียน 
               -  ข้อมูลของผู้ปกครอง  วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพรับจ้าง ฐานะอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
๒.๒  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ [รหัสสถานศึกษา ๑๑๒๐๑๐๐๑๐๕]  ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและ

เปิดสอนอาชีวศึกษา  เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  โดยบริษัทโรงเรียนเมืองชลพณิชยการจ ากัด               
ซึ่งมีนายวิสิทธิ์  ภูมิภักดีพรรณ  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของ
ชุมชน  ท่ีขาดแคลนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนทางด้านพาณิชยศาสตร์ของจังหวัดชลบุรีในขณะนั้น  และ
เพื่อให้ผู้ท่ีจบการศึกษาสามารถน าวิชาความรู้จากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพ   รวมถึงสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น   วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่เลขท่ี ๘๕๖ ข. ถนนเจตน์จ านง  ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี                       
รหัสไปรษณีย์  ๒๐๐๐๐   บนเนื้อท่ีกว่า ๔ ไร่   ซึ่งเป็นพื้นท่ีของวัดใหม่พระยาท า  วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยมีอาคารเรียน  ๓  หลัง  
เป็นอาคารคอนกรีตขนาด ๓  ช้ัน ๑ หลัง   อาคารคอนกรีตขนาด ๕ ช้ัน ๑ หลัง  สนามกีฬาหน้าวิทยาลัยฯ              
๑ สนาม   ห้องสมุด ๑ ห้อง  ห้องฝึกปฏิบัติการพิมพ์ดีด  ๒ ห้อง   และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๓  ห้อง   
ปัจจุบันมี  ดร.สิทธิพงษ์  ภูมิภักดีพรรณ  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  และดร. พัชรี สร้อยสกุล                     
เป็นผู้อ านวยการ 
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แผนท่ีโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา 
 

ท่ีปรึกษา 
ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นักศึกษา  

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ /ผู้อ านวยการ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชย
การ [รหัสสถานศึกษา 
๑๑๒๐๑๐๐๑๐๕]  ได้รับ 

อนุญาตให้จัดต้ังและเปิดสอนอาชีวศึกษาเมื่อ
วันท่ี ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๖  โดยบริษัท
โรงเรียนเมืองชลพณิชยการจ ากัด  ซึ่งมีนายวิ
สิทธิ์ ภูมิภักดีพรรณ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความ
ต้องการของชุมชน ท่ีขาดแคลนโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนทางด้านพาณิชยศาสตร์
ของจังหวัดชลบุรีในขณะนั้น และเพื่อให้ผู้ท่ี
จบการศึกษาสามารถน าวิชาความรู้จาก
สถานศึกษาไปประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตั้งอยู่เลขท่ี ๘๕๖ ข. 
ถนนเจตน์จ านง ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์๒๐๐๐๐ 
บนเนื้อท่ีกว่า ๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีของวัดใหม่
พระยาท า  วิทยาลัยต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑ สังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปัจนี  บุญส่งสวัสด์ิ                                   
ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 

ดร. พัชรี  สร้อยสกุล 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 

นางภารดี  เนติเจียม                           
ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 

นางเกษร  วุฒิสินธิ ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนฯ 

นางณภิศรา  ปัญญานันต์                     
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

นางณฐกมล  พินิจศักด์ิ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ นางขวัญใจ  สอนศิริ                                

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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๒.๒.๒  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๑. ดร. สิทธิพงษ์  ภูมิภักดีพรรณ  ผู้รับใบอนุญาต  ประธาน 
๒. จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์  ศรีอุรัตน์   ผู้ปกครอง  กรรมการ 
๓. นางณฐกมล  พินิจศักดิ์  ผู้แทนครู  กรรมการ 
๔. นายณรงค์ฤทธิ์  อินกุณา   ผู้แทนชุมชน  กรรมการ 
๕. นางสาวจิตรลดา  จีนท่ัง   ศิษย์เก่า   กรรมการ 
๖. ดร.วัลยา  ภูมิภักดีพรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  จันทร์สิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. ผศ.ดร. สฎายุ               ธีระวณิชตระกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ    
๙. ดร.พัชรี             สร้อยสกุล  ผู้อ านวยการ กรรมการ/เลขานุการ 
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๒.๒.๓  จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
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ญา
ตร
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ผู้รับใบอนุญาต ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ผู้อ านวยการ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ ๓ ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ 

รองผู้อ านวยการ ๔ ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ 

ครู ๓๒ ๒๕ ๗ ๒๓ ๙ ๐ ๕ ๙ ๑๘ ๐ 

บุคลากรทางการศึกษา ๒ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 

บุคลากรสนับสนุน ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ 

รวม ๔๙ ๓๖ ๗ ๓๒ ๑๑ ๒ ๑๐ ๙ ๒๑ ๗ 

 
***ครู           หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
    ครูพิเศษ           หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๙  เดือน 
    บุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรณารักษ์  งานแนะแนว  งานเทคโนโลยี 
                                             การศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานท่ัวไป 

บุคลากรสนับสนุน        หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู         
  และบุคลากรทางการศึกษา 
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๒.๒.๔  จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับช้ัน 
สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
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ปวช. สาขางานการบัญชี ๕ ๔ ๑ ๓ ๒ ๐ ๒ ๓ ๐ 

ปวช. 
สาขางาน

คอมพิวเตอร์ฯ 
๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๓ ๐ 

ปวช. สาขางานการตลาด ๕ ๔ ๑ ๔ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ 

ปวส. สาขาวิชาการบัญชี ๕ ๕ ๐ ๕ ๐ ๐ ๒ ๓ ๐ 

ปวส. 
สาขาวิชาการ
คอมพิวเตอร์ฯ 

๓ ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๒ ๑ ๐ 

 สาขาวิชาการตลาด ๔ ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๑ ๓ ๐ 

รวมครูสาขางาน ๒๕ ๒๒ ๓ ๒๐ ๕ ๐ ๗ ๑๘ ๐ 

ปวช./
ปวส. 

ครูพ้ืนฐาน ๑๔ ๑๐ ๔ ๑๐ ๔ ๐ ๓ ๑๑ ๐ 

รวมครูพ้ืนฐานและครูสาขาวิชา ๓๙ ๓๒ ๗ ๓๐ ๙ ๐ ๑๐ ๒๙ ๐ 
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๒.๒.๕  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนงาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

เจ้
าห
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บริหารงานท่ัวไป ๒ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 

รวม ๒ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 
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๒.๒.๖  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี  
          (ส ารวจ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขางาน 

จ านวนห้องเรียนท่ีได้รับอนุญาต  รอบละ ๓๑ห้อง  (รอบเช้า และรอบบ่าย ) รวม   ๖๒  ห้องเรียน 
จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 

ปวช. ช้ันปีท่ี ๑ ปวช.  ช้ันปีท่ี ๒ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ 

รว
มห

้อง
เรีย

น 

จ านวนนักเรียน 

ห้อ
ง 

จ านวนนักเรียน 

ห้อ
ง 

จ านวนนักเรียน 

ห้อ
ง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

พาณิชยกรรม ไม่แยก ๖๒ ๓๑๕ ๓๗๗ ๙         ๙ 

สาขาวิชา 
พณิชยการ 

การบัญชี     ๓ ๔๘ ๕๑ ๑ ๓ ๕๘ ๖๑ ๒ ๓ 

คอมฯ     ๑๙ ๖๖ ๘๕ ๒ ๑๕ ๒๘ ๔๓ ๑ ๓ 

การตลาด     ๑๓ ๕๐ ๖๓ ๒ ๑๙ ๔๙ ๖๘ ๓ ๕ 

รวม  ปวช. ๖๒ ๓๑๕ ๓๗๗ ๙ ๓๕ ๑๖๔ ๑๙๙ ๕ ๓๗ ๑๓๕ ๑๗๒ ๖ ๒๐ 

 จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 
ปวส.  ช้ันปีท่ี ๑ ปวส.  ช้ันปีท่ี  ๒ 

 

รว
มห

้อง
เรีย

น 

จ านวนนักศึกษา 

ห้อ
ง จ านวนนักศึกษา 

ห้อ
ง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บริหาร 
ธุรกิจ 

การบัญชี ๗ ๖๕ ๗๒ ๒ ๔ ๕๔ ๕๘ ๒ ๔ 

คอมฯ ๓๓ ๗๔ ๑๐๗ ๔ ๒๒ ๗๔ ๙๖ ๓ ๗ 

การตลาด ๑๐ ๕๔ ๖๔ ๒ ๑๐ ๒๘ ๓๘ ๒ ๔ 

รวม ปวส. ๕๐ ๑๙๓ ๒๔๓ ๘ ๓๖ ๑๕๖ ๑๙๒ ๗ ๑๕ 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งวิทยาลัย   ๑,๑๘๓     คน รวมจ านวนห้องเรียนทั้งสิ้น      ๓๕       ห้อง 
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๒.๒.๗  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน                                            

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. พาณิชยกรรม พณิชยการ  การบัญชี ๓ ๕๙ ๖๒ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ ๒๓ ๓๗ 
  การขาย ๒๑ ๕๗ ๗๘ 

รวม  ปวช.  ๓๘ ๑๓๙ ๑๗๗ 
ปวส..บริหารธุรกิจ การบัญชี ๖ ๖๕ ๗๑ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๐ ๗๕ ๙๕ 
 การตลาด ๑๒ ๓๒ ๔๔ 

รวม  ปวส. ๓๘ ๑๗๒ ๒๑๐ 
รวม ปวช.  และ ปวส. ๗๖ ๓๑๑ ๓๘๗ 
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๒.๓  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
๒.๓.๑  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 

๑.  อาจารย์ปัจณี  บุญส่งสวัสด์ิ   รับรางวัล    ครูดีด้วยจิตวิญญาณ   
   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

          และครูดีเด่น   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๒.  อาจารย์ภารดี  เนติเจียม รับรางวัล  งานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๓.  อาจารย์ณฐกมล  พินิจศักดิ์ รับรางวัล  ผู้บริหารต้นแบบประชาธิปไตย 
  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

และงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๔.  อาจารย์เกสร  วุฒิสินธิ์ รับรางวัล  งานวิจัยดีเด่นระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๕.  อาจารย์ณภิศรา  ปัญญานันต์ รับรางวัล  ครูดีเด่น 
         จากสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
         และงานวิจัยระดับชาติ 

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๖.  อาจารย์ขวัญใจ  สอนศิริ รับรางวัล  ผู้บริหารดีในดวงใจ 
   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

และงานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 
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๒.๓.๒  รางวัลและผลงานของครู  และบุคลากรทางการศึกษา   
๑.  อาจารย์กุลภัส     ปองไป     รับรางวัล    ครูซึ่งผดุงไว้ซึง่วฒันธรรม   

   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
          และงานวิจัยระดับชาติ   

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

 ๒.  อาจารย์คัทลียา    สุขเจริญ   รับรางวัล    ครูดีศรีเอกชน  
   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

          และงานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๓.  อาจารย์จุฬารัตน์   มหาชัย    รับรางวัล    งานวิจัยดีเด่นระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๔.  อาจารย์ณรงค์    มะโรงทอง   รับรางวัล    ผู้เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณครู   
    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

๕.  อาจารย์นริสรา   คลองขุด     รับรางวัล    ครูดีเด่น  จากจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

         และงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๖. อาจารย์นลินรัตน์  น้อยส าแดง รับรางวัล  ครูดีเด่น 
         จากสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
         และงานวิจัยระดับชาติ 

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๗.  อาจารย์ธนพร  ศรีวิเชียร รับรางวัล   ครูดีเด่น  จากจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
   อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

        และงานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 
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๗.  อาจารย์ธนัชญา   โพธิ์ทอง รับรางวัล  ครูดีด้วยจิตวิญญาณ  
        จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

        และงานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๘.  อาจารย์ปฏิมาพร  บัวไชโย รับรางวัล   ครูดีในดวงใจเด็ก 
        จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

        และงานวิจัยระดับชาติ     
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 

๙.  อาจารย์ปริญญา  ทัศนา รับรางวัล  ครูช านาญการภาษาไทย  
         จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
๑๐. อาจารย์ภาคินี  เสวาภัย  รับรางวัล  ครูดีเด่น   

จากสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
และงานวิจัยระดับชาติ   

   จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๑. อาจารย์ลัดดา  แสงเพ็ชร รับรางวัล  ครูดีเด่น   
จากสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
และงานวิจัยระดับชาติ   

   จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๒. อาจารย์ลภัสรดา  วรพัฒนกิจ รับรางวัล  งานวิจัยดีเด่นระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๓.  อาจารย์วาสนา  เก่าพิมาย รับรางวัล  งานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๔.  อาจารย์สมเกียรติ  ข าส าราญ  รับรางวัล  งานวิจัยระดับชาติ   
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 
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๑๕.  อาจารย์ส าราญ  คูณโท  รับรางวัล  ครูดีเด่น   
จากสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
และงานวิจัยระดับชาติ   

   จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๖. อาจารย์สุขุมาลย์  สาวรีย์       รับรางวัล  ผู้เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณครู   
   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

            และงานวิจัยระดับชาติ     
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 

๑๗.  อาจารย์วชิราภรณ์  หนองแคน  รับรางวัล ครูช านาญการเทคโนโลยี    
   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 

            และงานวิจัยระดับชาติ     
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 
 ๑๘.  อาจารย์ณัชชา  วชิรหัตถพงษ์   รับรางวัล ครูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  

   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
            และงานวิจัยระดับชาติ     
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 
 ๑๙.  อาจารย์ณัฐนรี  ยวดยาน รับรางวัล  ครูช านาญการพละศึกษา   

   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
            และงานวิจัยระดับชาติ     
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 

๒๐.  อาจารย์ฝนทิพย์  ยิ้มกระจ่าง รับรางวัล  งานวิจัยระดับชาติ      
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 
 ๒๑.  อาจารย์วิชาดา  บุญเช้ือ รับรางวัล  ครูช านาญการภาษาอังกฤษ   

   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
            และงานวิจัยระดับชาติ     
        จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
        แห่งประเทศไทย 
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๒.๓.๔  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
รางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคกลาง  ของสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  

ท่ี ชื่อวิชา ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร 

๑ คอมพิวเตอร์ส านักงาน (Ms-Office-๒๐๑๓) นางสาวอารีรัตน์    ตันโกย เหรียญทอง 

๒ คอมพิวเตอร์ส านักงาน (Ms-Office-๒๐๑๓) นางสาวกนกทิพย์   สุขเจริญ เหรียญทอง 

๓ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๑๓ นางสาวสุกัญญา    เชิดชู เหรียญทอง 

๔ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๑๓ นางสาวรัตนาพร    มอไธสง เหรียญทอง 

๕ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๑๓ นางสาวสิตานันท์   พงษ์ประสิทธิ์ เหรียญทอง 

๖ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๑๓ นางสาวศิริลักษณ์   คงสบาย เหรียญทอง 

๗ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๑๓ นายชวัลวิทย์        สิงขรณ์ เหรียญทอง 

๘ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) นางสาววิกานดา    สินสาม เหรียญทอง 

๙ การติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ นายสิทธิกร          ศรีสัมฤทธิ์ เหรียญทอง 

๑๐ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ นางสาวเจนจิรา     ดงประโดน เหรียญทอง 

๑๑ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ นางสาวแก้วมณี    พรหมโชติ เหรียญทอง 

๑๒ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ นางสาวนภสรา     แก้วดวงจันทร์ เหรียญทอง 

๑๓ การใช้โปรแกรมออกแบบงาน ๓ มิติ SketchUp Pro ๒๐๑๕ นายนวีวัฒน ์        คูหาวัลย์ เหรียญทอง 

๑๔ การใช้โปรแกรมออกแบบงาน ๓ มิติ SketchUp Pro ๒๐๑๕ นายประกิต          ธรรมรงค์ เหรียญทอง 

๑๕ การบัญชี นางสาวเยาว์ลักษณ์  กันตสีโล เหรียญทอง 

๑๖ การบัญชี นางสาวภัทรลาภา   จันทร์ทอง เหรียญทอง 

๑๗ การบัญชี นางสาวนุจรีย์         ย้ าพราย เหรียญทอง 

๑๘ การบัญชี นางสาวจิตติพรรณ   อุ่มภูธร เหรียญทอง 

๑๙ การบัญชี นางสาวอวยพร       คงเจริญ เหรียญทอง 

๒๐ เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ นางสาวสุดารัตน์     ศรีเมือง เหรียญทอง 

๒๑ เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ นายถิรวิทย์           ศรีสอาด เหรียญทอง 

๒๒ เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ นายปฐม              ฤดีพีรชากร เหรียญทอง 

๒๓ เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ นางสาวปนัดดา      จันทแก้ว เหรียญทอง 

๒๔ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวพฤกษา      สามเรือนทอง เหรียญทอง 

๒๕ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นายมงคลชัย         ทิมกล่ัน เหรียญทอง 

๒๖ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นายนพรัตน ์         บุญเรือง เหรียญทอง 



 

                                                                         รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๗ 

 

ท่ี ชื่อวิชา ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร 

๒๗ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย นางสาวศุภสุตา      ดีมาก เหรียญทอง 

๒๘ การประกวด Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย) นายโจ                 ชลธาร เหรียญทอง 

๒๙ การประกวด Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย) นางสาวณัฐทิวรรณ  ทิมแก้ว เหรียญทอง 

๓๐ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๑๓ นางสาวอัญชลีพร    แซ่ฉั่ว เหรียญเงิน 

๓๑ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) นางสาวอภิเปรม     อยู่มัน่ เหรียญเงิน 

๓๒ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ นางสาวขนิษฐา      พิมพ์สกุล เหรียญเงิน 

๓๓ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ นางสาวสิริรัตน์      ค าอิ่น เหรียญเงิน 

๓๔ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ นางสาวเพชรรัตน์   ใยชัยสงค์ เหรียญเงิน 

๓๕ การใช้โปรแกรมออกแบบงาน ๓ มิติ SketchUp Pro ๒๐๑๕ นายฟารุฟซา         เดนยา เหรียญเงิน 

๓๖ การใช้โปรแกรมออกแบบงาน ๓ มิติ SketchUp Pro ๒๐๑๕ นายโฆษิต            วัฒนกุลัง เหรียญเงิน 

๓๗ การบัญชี นางสาวกิ่งกาญจน์  เครือศิริไพบูลย์ เหรียญเงิน 

๓๘ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวลักขณา     แปกกลาง เหรียญเงิน 

๓๙ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวเกศินี        ฮวนจู เหรียญเงิน 

๔๐ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวศศิธร        สาดแสง เหรียญเงิน 

๔๑ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวอภิญญา    วงศ์กาตน์ เหรียญเงิน 

๔๒ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวฐติิกา        โกศลกิจจา เหรียญเงิน 

๔๓ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวสุชาดา       กรุงเจริญ เหรียญเงิน 

๔๔ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม นางสาวจรรยา       กฤษดี เหรียญเงิน 

๔๕ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม นางสาวเสาวนีย์      แสนโซ้ง เหรียญเงิน 

๔๖ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม นางสาวกัลยกร       ผาโท เหรียญเงิน 

๔๗ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม นางสาวปิยธิดา       ปรารมภ์ เหรียญเงิน 

๔๘ การประกวดร้องเพลง เพื่อพ่อ นางสาวเปรมมิกา    เผือกนวล เหรียญเงิน 

๔๙ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย นางสาวณัฐมน        สมบัติ เหรียญเงิน 

๕๐ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ นางสาวอารยา        เมืองสังข์ เหรียญเงิน 

๕๑ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น นางสาวภาวิณี        พิทาโล เหรียญเงิน 

๕๒ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น นางสาวพรรณนารา  เหลานาค า เหรียญเงิน 

๕๓ คอมพิวเตอร์ส านักงาน (Ms-Office-๒๐๑๓) นางสาวกมลชนก    พัฒนประเสริฐ เหรียญ
ทองแดง ๕๔ คอมพิวเตอร์ส านักงาน (Ms-Office-๒๐๑๓) นางสาวกัลยา         สันติพงษ์ เหรียญ
ทองแดง ๕๕ การสร้างเว็บเพจ นางสาวอัจฉรา        คันทักษ์ เหรียญ
ทองแดง 
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๕๖ การสร้างเว็บเพจ นางสาวขวัญฤทัย     จุหิรัญ เหรียญ
ทองแดง ๕๗ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ นายวันเฉลิม           มะใบ เหรียญ
ทองแดง ๕๘ การใช้โปรแกรมออกแบบงาน ๓ มิติ SketchUp Pro ๒๐๑๕ นายวรัชญ์             บุญเกิด เหรียญ
ทองแดง ๕๙ การบัญชี นางสาววิมลวรรณ    อุปครุธ เหรียญ
ทองแดง ๖๐ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ นางสาวฐิติวรมน      ราชทอง เหรียญ
ทองแดง ๖๑ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวธิณัฐดา       ห่วงโห้ เหรียญ
ทองแดง ๖๒ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นายมานพ             มะลิลา เหรียญ
ทองแดง ๖๓ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นางสาวรัตติยา        เรืองศร ี เหรียญ
ทองแดง  

 


