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เอกสารเลมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยงานศูนยขอมลูการศึกษาเพือ่อาชีพและตลาดแรงงาน วทิยาลัยการอาชีพ 

บางละมุง ซ่ึงคณะผูจดัทําไดปรับลดขอมูลบางสวนและเพิ่มเติมสวนทีพ่ิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนใน
การเก็บบันทกึไวเปนหลักฐาน หรือ พื้นฐานในการคนควาตอไป 

ขอมูลที่ไดนํามาบรรจุไวมีทัง้หมด 9 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐานของวทิยาลัยอาชีวศกึษาชลบุรี ขอมูล
บุคลากร ขอมูลนักเรียน-นักศึกษา ขอมูลหลักสูตรการเรียน ขอมูลงบประมาณการศึกษา ขอมลูอาคารสถานที่ 
ขอมูลสถานประกอบการ ขอมูลครุภัณฑและขอมูลทางสังคม ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดรับความอนุเคราะหจากงาน
ตางๆ ที่เปนเจาของเรื่องทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ 

ศูนยขอมูลฯ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ขอขอบคุณทุกทานทีไ่ดใหความอนุเคราะหขอมูล ทั้ง
แนะนําส่ิงที่จะเปนประโยชนในการจัดทําเอกสาร หวงัวาขอมูลเหลานี้จะเปนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนากําหนด
ทิศทาง จัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาตไิดอยางถูกตองเหมาะสม และรวดเร็ว 

 
 

งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 
ฝายแผนงานและความรวมมอื 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  เปนสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยไดรับการสนับสนุนเรื่องที่ดินของวัดชอง
ลมจากพระครูวิมลภาณ เจาคณะตําบลนาเกลือ ฝายธรรมยุต กรมไดแตงตั้งนายบรรพต  ศิริพัลลภ เปนผู
ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ไดดําเนินการและพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536  ไดรับประกาศจัดตั้งเปน  วิทยาลัยการอาชพีบางละมุง 
 พ.ศ.  2537  เร่ิมกอสรางอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปดรับนักเรียน  นักศึกษา  รุนแรก  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   
ใน ระบบการเรียนปกติ  4  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชาง
ไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  และสาขาวิชาพณิชยการ 

พ.ศ.  2540 เปดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาชางยนต  และสาขาวิชาชางไฟฟา 

พ.ศ.  2542 เปดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.)รุนแรก 1 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปดรับ
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชย
การ  (การขาย)  

พ.ศ.  2543 เปดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ
นักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้ 
-หลักสูตร  ปวช.  2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ  และสาขาวิชา 
คหกรรม (ผาและเครื่องแตงกาย)  
-หลักสูตร  ปวส.  5  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางไฟฟา  
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
และ (การตลาด) 

11..ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงประวัติความเปนมาของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  
ประวัติของสถานศึกษา 
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พ.ศ.  2545  เปดสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเทีย่ว  ระดับ  ปวช. 
พ.ศ.  2547 เปล่ียนชื่อสถานศึกษาเปน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  2  วิทยาลัย

การอาชีพบางละมุง 
พ.ศ.  2547  เปดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดบั  ปวส. 
พ.ศ.  2551 เปดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และ

นักเรียนนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้ 
-หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร 
-หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  สาขางาน
คอมพิวเตอรฮารดแวร  สาขางานคอมพิวเตอรซอฟแวร 

พ.ศ.  2551 เปดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา  
คือ  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล 

พ.ศ.  2552 เปดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  (ธุรกิจคาปลีก)  เปดมาจนถึงปจจุบัน 
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สุพรรณิการ ช่ือสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เปนไมยืนตนผลัด

ใบ สูง 5-10 เมตร มีถ่ินกําเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ภูเขาหิมาลัย และเปนไมพื้นเมือง ของพมาดวย ในศรีลังกามักปลูก

บริเวณพระอุโบสถ เปนดอกไมบูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกวา ฝายคํา นําเขามาประเทศไทยกวา 50 ป

มาแลว เปลือกตนสีน้ําตาลเทา ใบ เปนใบเดี่ยวรูปฝามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเวา ขอบใบเปนคล่ืน 

ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเปนชอที่ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเปนกระจุกแนนที่ปลายกิ่งและบานพรอมๆกัน ไม

มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เปนรูปไขกลับ เมื่อแหงเมล็ดสีน้ําตาล 

มีปุยสีขาวคลายปุยฝายหุมเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบซอน ดอกมักบานในชวงหนาหนาว เร่ิมเดือนธันวาคม ถึง

กุมภาพันธของทุกป สุพรรณิการไมงามนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงโปรดใหเปนดอกไมสัญญลักษณของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปลูกหนาหอประชุมพอขุนรามคําแหง เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2542 สุพรรณิการชอบแดดจัด 

กลางแจง 

   สี  ดอกไม  ประจําวิทยาลัย สี  ดอกไม  ประจําวิทยาลัย   
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 วิสัยทัศน  พันธกิจ  ปรัชญาวิสัยทัศน  พันธกิจ  ปรัชญา   

 

 

 

วัตถุประสงควัตถุประสงค   

 

การจัดการศึกษาซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพช้ันสูง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อมุงใหสําเร็จการศึกษา นํา
ความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองและมีพื้นฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาเพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น ในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ คือมุงใหผูเขามาเรียนมีความรู มีฝมือมี
ความชํานาญและมีประสบการณ สามารถที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพดวยความมั่นใจ สามารถแกปญหา
คนควาติดตามความเจริญกาวหนาในอาชีพ มีนิสัยรักการทํางาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความซื่อสัตย ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย และมีความสํานึกในความเปนไทย ชวยกันดํารงไวซ่ึงความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองของระบอบประชาธิปไตย  

 

 

วิสัยทัศนวิทยาลัยบางละมุงวิสัยทัศนวิทยาลัยบางละมุง   

 

ONE OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION LEADER IN CHONBURI PROVINC 
หนึ่งในผูนําการอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบรีุ 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

พันธกิจพันธกิจวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพบางละมุงบางละมุง   

 

ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และของประเทศ  

     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา สงเสริม สนับสนุนให นักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เปนคนดีของสังคม  

     พัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากําลังคนฝมือ
แรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ  

     รวมมือ บริการ ชวยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานดานอาชีวศึกษา  
     สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีงานทํา และมีความรูความสามารถในการเปน

ผูประกอบการได  

คานิยมคานิยม  
 
 
 
 

 B    =      Best Skill    ทักษะปราดเปรื่อง   
I      =      Intellective Skill   เฟองฟูสติปญญา  
C     =      Communicative Skill    การสื่อสารกาวไกล 
C     =      Confidence in Vocational Skill   มั่นใจวิชาชีพ  

   ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

คุณธรรมเยี่ยม   =  มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา   
 มีระเบียบวินยั เปนคนดีของสังคม 

เปยมวิชา      =  มีทักษะ ความรูความสามารถในวิชาชีพ  
ตามสาขาอยางดีเยีย่ม 

พัฒนาอาชีพ   =   เพื่อสรางสรรคงานและพัฒนาความรู 
สูอาชีพการงานตอไป 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 
 
 
 

 เคร่ืองหมายและความหมายของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงเคร่ืองหมายและความหมายของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 

 
  

 

ตราสัญลักษณสถาบัน  ประกอบดวยเสมาธรรมจักรอยูภายใตกรอบวงกลมสองชั้น  รอบเสมาธรรมจักร  

จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีขอความดานบนเปนชื่อสถาบัน  ดานลางมีขอความสํานักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ทุ ส นิ ม  หมายความวา  อริยสัจ  ๔  สัจธรรมของพระพทุธเจา  

(๑) ทุ  หมายความวา  ทุกข  ความไมสบายกายสบายใจ 

(๒) ส  หมายความวา  สมุทัย  สาเหตุแหงความทุกขอันเนื่องมาจากความดิน้รนทะยานออก 

(๓) นิ  หมายความวา  นิโรธ  ความดับทุกข  ดบัตัณหา  ดับความดิ้นรนทะยานออก 

(๔) ม  หมายความวา  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติที่กอใหเกิดการดับทุกข  ไดแก  ความเห็นธรรม  ความคิดชอบ  
วาจาชอบ  กระทําชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และตั้งจิตมั่นชอบ 

 
2536 คือ ป พ.ศ. ที่ประกาศจดัตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
รายนามผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชพีบางละมุงรายนามผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชพีบางละมุง   

 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ป  พ.ศ. 

1 นายบรรพต          ศิริพัลลภ ผูอํานวยการ พ.ศ.  2536 - 2540 

2 นายวัลลภ            สายพาณิชย ผูอํานวยการ พ.ศ.  2540 - 2545 

3 นายสมคิด            อวมเพ็ง ผูอํานวยการ พ.ศ.  2546 - 2547 

4 นายวินิจ               พงษประจกัษ ผูอํานวยการ พ.ศ.  2547 - 2550 

5 นายจิระ                เฉลิมศักดิ ์ ผูอํานวยการ พ.ศ.  2550 – ปจจุบัน 

 

รายนามผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชพีบางละมุงรายนามผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชพีบางละมุง  
 

 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ป พ.ศ. 

1 นายประสิทธิ์            สุขพูนผล รองผูอํานวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 

2 นายไพรัช                 สายพาณิชย รองผูอํานวยการ พ.ศ. 2538 - 2540 

3 นายธนรัตน              ทองหยดั รองผูอํานวยการ พ.ศ.2539 – ปจจุบัน 

4 นายจนิดาพล            เปรมศรี รองผูอํานวยการ พ.ศ. 2540 - 2544 

5 นายบุญเลิศ              หมัตตะทว ี รองผูอํานวยการ พ.ศ.2540 - 2545 

6 นายสมบัติ               อํ่าสาริกา รองผูอํานวยการ พ.ศ.2542 -ปจจุบัน 

7 นายพรชัย                คายใส รองผูอํานวยการ พ.ศ.2544 -2550 

8 นายธวัชชัย              มากมณ ี รองผูอํานวยการ พ.ศ. 2544 -2547 

9 นายวิทยา                 อินสวาง รองผูอํานวยการ พ.ศ.2550 – ปจจุบัน 

10 นางอารีย                 พงษสมบูรณ รองผูอํานวยการ พ.ศ.2550 - 2552 

11 นางทองใบศร ี        อินสวาง รองผูอํานวยการ พ.ศ.2552 – ปจจุบัน 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมการเมืองสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง  
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีสภาพชุมชนโดยทั่วไป อยูในเขตอุตสาหกรรมและแหลงทองเที่ยว ดังนั้น
ประชากรในเขตอําเภอบางละมุงสวนใหญ อยูในภาคการใชแรงงาน โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ดานแหลงการเรียนรู สถานที่
สําคัญในชุมชน ไดแก วัดหนองเกตุใหญ วัดสุทธิวราราม วัดจิตตภาวัน ที่วาการอําเภอบางละมุง โรงพยาบาลบาง
ละมุงสถานีตํารวจอําเภอบางละมุง  สถานีอนามัยวัดหนองเกตุใหญ  โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร โรงเรียนบาง
ละมุง เปนตน 
 
 

สถานประกอบการที่ใหความรวมมืสถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนอกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน  
 

 

 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือในการจัด

การศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงาน และประสานงานดานการเรียนการสอน

กับวิทยาลัยฯ ตลอดป โดยในปการศึกษา 2551 นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี เขาฝกงานในสถาน

ประกอบการ จํานวน 203 แหง   และปการศึกษา 2552 เขาฝกงานในสถานประกอบการ จํานวน 258 แหง 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 

 
 

พ.ศ.  2540 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช  ประเภทความคิดสรางสรรค  
ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 – 6   และระดับอาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา  2540 

  เกียรติประวัติสําคัญที่วิทยาลัยไดรับเกียรติประวัติสําคัญที่วิทยาลัยไดรับ   
พ.ศ.  2540   ไดรับโลที่ระลึก  ผูมีอุปการคุณในการจัดงานชุมชนลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ 
พ.ศ.  2542 ไดรับเกียรติบัตร  โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ  ปลอดยาเสพติด  รักในหลวงหวง

ลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด  บานโรงเรียนรวมคิด  ทุกชีวิตปลอดภัย 
พ.ศ.  2542 ไดรับเกียรติบัตร  เขารวมกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ  ในงานอีเทคแฟร  โรงเรียน

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.  2543 ไดรับเกียรติบัตร  สงนักกีฬาเขารวมแขงขันบาสเกตบอลจตุรมิตร  คร้ังที่  1  ณ  สนามกีฬา

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 
พ.ศ.  2543 ไดรับเกยีรติบตัร  3rd  HONDA  ECOMO  POWER  CONTEST  THAILAND  From 

MR.Ko Yamaguchi President A.P.Honda Co., Ltd. 
พ.ศ.  2544 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทกําหนดโจทย (การ

ประกวด CD-ROM Multimedia เร่ือง 12 ป ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม กรมอาชีวศึกษา) 
ระดับภาคตะวันออก 

พ.ศ.  2545 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดรองเพลง  ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษาการ
อนุรักษเพลงไทย  ภายใตโครงการสํานึกในชาตินิยม 

พ.ศ.  2545 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประเภท
ส่ิงประดิษฐราคาไมเกิน  3,000  บาท  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

พ.ศ.  2545 ไดรับเกียรติบัตร  ใหการสนับสนุนจัดนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาชาง
ไฟฟาชวงปดภาคเรียน 

พ.ศ.  2545 ไดรับเกียรติบัตร   ใหการสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการและงาน  65  ป  สัตหีบ – 
สิงหสมุทร 

พ.ศ.  2545 ไดรับเกียรติบัตร  สนับสนุนโครงการอนุรักษผาไทยเทิดไทราชินี  โดยแตงกายดวยผาไทย
อยางตอเนื่อง  จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  รวมกับโรงงานยาสูบ  
กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  2546 ไดรับเกียรติบัตร  ใหการสนับสนุนและเปนกําลังสําคัญในการจัดงานมหกรรมรวมพลัง
สรางสุขภาพแหงชาติ  รวมพลคนเสื้อเหลือง 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

พ.ศ.  2547 ไดรับโลแสดงความขอบคุณที่ใหความรวมมือและสนับสนุน  โครงการบูรณาการพันธกิจ  
และทรัพยากร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเปาหมายยุค  ICT โปรแกรม
สรางผูเชี่ยวชาญจากครูเทคโนโลยีการผลิต (Expert Plus) 

พ.ศ.  2547 ไดรับโลเกียรติคุณนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ (รักษโลก รักธรรมชาติ รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด)  เพื่อนชวยเพื่อน  ณ กองพันสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก  กองพลนาวิกโยธิน 
กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

พ.ศ.  2548 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผูอานขาวภาษาอังกฤษ  ในงานประชุมวิชาชีพ  ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  2548 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอลอาชีวศึกษา  โครงการกีฬา
อาชีวศึกษามุงสูทีมชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมกับสมาคมรักบี้
ฟุตบอลแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ.  2548 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประเภทที่  4 ส่ิงประดิษฐ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใชพลังงาน  ระดบัภาคตะวันออก-กรุงเทพมหานคร  ประจาํป
การศึกษา  2548 

พ.ศ.  2548 ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม  ประเภทที่  4  ส่ิงประดิษฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานระดับชาติ  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเทิดไท 
มหาราชันย  ประจําปการศึกษา  2548 

พ.ศ.  2549 ไดรับทุนการศึกษาอัจฉริยะอาชีวะ  บริษัท  TOYOTA  เปนผูมอบทุนการศึกษา  และพัฒนา
จักรยานพลังงานแสงอาทิตย  

 -ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  9  รายการอัจฉริยะอาชีวะกับ  TOYOTA  
 -ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  3  รายการขาวเด็ด 
 -ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  ITV 
พ.ศ.  2549 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดรองเพลงไทยสากลระดับมัธยมศึกษา โครงการ

สงเสริมเยาวชนหางไกลยาเสพติด  ณ  ศูนยคอมพิวเตอรสตาร 
พ.ศ.  2549 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  การแขงขัน  Cheer  Leader  Championship  2006  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการ  To  Be  Number  One  งานปองกันและบําบัดการตดิสาร
เสพติด 

พ.ศ.  2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลองระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุรี  พุทธศักราช  2550  ช่ือโครงการน้ํามะพราวออนมีผลตอการงอกของเมล็ด 
ผักขม 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

พ.ศ.  2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทสิ่งประดิษฐระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  พทุธศักราช  2550  ช่ือโครงการชุดไฟฟาเอนกประสงคแบบ
พอเพียง 

พ.ศ.  2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม  กลุม
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา  2550  ประเภทสิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติ 

พ.ศ.  2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม  กลุม
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา  2550   ประเภทผลิตภณัฑ
สําเร็จรูป 

พ.ศ.  2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การประกวดสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม  กลุม
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปการศึกษา  2550   ประเภทผลิตภณัฑ
สําเร็จรูป 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดรองเพลงไทยสากล  ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแขงขันกีฬาอาชวีศึกษา  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ในการแขงขันอาชีวศึกษา  

ระดับภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาตะกรอหญิงทีมเดี่ยวหญิง  ในการแขงขัน

กีฬาอาชวีศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัชลบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกรอทีมเดี่ยวหญิง  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกรอทีมชุดหญิง  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกรอทีมเดี่ยวชาย  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาตะกรอทีมชุดชาย  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
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พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากระโดดไกล  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขยงกาวกระโดด  ในการแขงขันอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเขยงกาวกระโดด  ในการแขงขันกีฬา อาชีวศึกษา ระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งขามรั้ว  110  เมตร  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวิ่งขามรั้ว  110  เมตร  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ   ประเภทกีฬาวอลเลยบอลชายหาดหญิง   ในการแขงขันกีฬา
อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ   ประเภทกีฬาวอลเลยบอลชายหาดหญิง   ในการแขงขันกีฬา
อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอลฟบุคคลหญิง  ในการแขงขันกีฬา อาชีวศึกษา  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอลฟบุคคลหญิง  ในการแขงขันกีฬา อาชีวศึกษา  ระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทกีฬากอลฟบุคคลหญิง  ในการแขงขันกีฬา
อาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬากอลฟทีมหญิง  ในการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  ณ  จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2551 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกีฬากอลฟทีมหญิง  ในการแขงขันกีฬา
อาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.  2552 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากลอมหญิงเดี่ยว  ในการแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ  (V – GO 9)  คร้ังที่ 9  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2552 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากลอมชายเดี่ยว  ในการแขงขันกีฬาหมากลอม
อาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ  (V – GO 9)  คร้ังที่  9  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  2552 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3  ประเภทกีฬาหมากลอมประเภทคูในการแขงขันกีฬาหมาก
ลอมอาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ  (V – GO 9)  คร้ังที่  9  ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดชลบุรี 
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พ.ศ.  2552 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทกีฬาหมากลอมประเภททีม  ในการแขงขันกีฬา
หมากลอมอาชีวศึกษามุงสูพัฒนาระดับ  (V – GO 9)  ครั้งที่  9  ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัด
ชลบุรี 

พ.ศ.  2552 โครงการวิทยาศาสตร 
-ระดับภาค  ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ  3  โคมไฟ  LED  จากพลังงานแสงอาทิตย  ระดับ  
ปวส. 

 -ระดับ  อศจ.  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  โคมไฟ  LED  จากพลังงานแสงอาทิตย  ระดับ  ปวส. 
พ.ศ.  2552 ส่ิงประดิษฐฯ 
 -ระดับภาค  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3  เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค 
พ.ศ. 2552        ไดรับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 การแขงขันสุดยอดนักขายอาชวีะ 
พ.ศ. 2553        ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 นักรองเพลงไทยสากลหญิง งานประชุมองคการวิชาชีพ  

       อาชีวศึกษาระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชาธานี 
พ.ศ. 2553        ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษาระดับภาค 

       ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชยีงราย 
พ.ศ. 2553        ไดโลที่ระลึก งานเนื่องในโอกาส คณะนักศึกษาสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม  

        เยี่ยมชมสถานศึกษา 
พ.ศ. 2553        ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาหมากลอมประเภททีมชายระดับอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2553        ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษาระดับภาค 
              ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชยีงราย 
พ.ศ. 2553         ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 กฬีาเซปกตะกรอทีมเดี่ยวหญิงระดับอาชีวศกึษา 
พ.ศ. 2553         ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 หมากลอมประเภทบุคคลชาย ระดับอาชีวศกึษา 
พ.ศ. 2553        ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 กฬีาหมาก ลอมประเภทคูชายระดับอาชีวศกึษา 
พ.ศ. 2553        ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 ประเภทสวยงาม ระดับประชาชนทั่วไป การประกวด                         
                                   ประดษิฐกระทงฯ งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจําป 2553   
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท 

บานสุขาวดี 

 

แยกกระทิงราย 

 

 นาเกลือ, พัทยาเหนือ 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
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              ระยอง 

กรุงเทพฯ 

                    ถนนสุขุมวิท 

แผนที่เสนทางเขามาวิทยาลัยการอาช บางละมุง ีพ

รถที่มาจากทางบายพาส 36 กรุงเทพฯ-ระยอง   รถที่ไป ศรีราชา-แหลมฉบัง เสนถนนสุขุมวิท 
 รถที่ไปนาเกลือหรือพัทยาเหนือ 

 
 



 

 

คณะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 
 

 
นายจิระ   เฉลิมศักดิ์ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 
 
                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 นายสมบัติ   อ่ําสาริกา 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
กิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายวิทยา   อินสวาง 
รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายธนรัตน   ทองหยัด 
รองผูอํานวยการฝาย

แผนงานและความรวมมือ 

นางทองใบศรี   อินสวาง 
รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

 
 
 



 

  

 

งานสื่อสารการเรียนการสอน 

งานวิทยบริการและหองสมดุ 

งานพัฒนาการเรียนการสอนและ

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศกึษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

งานปกครอง 

งานวิจยั พัฒนา 

งานประกนัคุณภาพ 

งานสงเสริมผลิตผล 

งานความรวมมือ 

งานศูนยขอมลูสารสนเทศ 

งานแผนและงบประมาณ 

ฝายวชิาการ ฝายพฒันากิจการนักเรียนนกัศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ 

งานทะเบยีน 

งานอาคารสถานที่ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานพัสด ุ

งานบัญชี 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานประชาสัมพันธ 

ฝายบริหารทรพัยากร 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริหารทรพัยากร 

นายวิทยา   อินสวาง 

หัวหนางานการเงิน 

นางนริสรา  บุตรวงษ 

หัวหนางานบุคลากร 

นางสาวธนภรณ ศิลาราช 

หน.งานแผนและงบประมาณ 

นางสาวอารีรัตน เปนสุข 

หน.งานศนูยขอมูลสารสนเทศ 

นายธนเศรษฐ สุขสวาง 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวชิาการ 

นางทองใบศร ี  อินสวาง 

หัวหนาแผนกวิชา 

ไฟฟากําลัง 

นายวุฒิชัย ขมพลกงั 

หัวหนาแผนกวิชา 

อิเล็กทรอนิกส 

นางศศิธร โพนเงิน 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายธนรัตน  ทองหยัด 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

ฝายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

นายสมบัติ  อ่ําสาริกา 

หน.แผนกวชิาอาหารและ

โภชนนาการ 

นางสาวชลดัดา ยิ้มแยม 

หัวงานอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคี 

นางสาวบุศรินทร บุญกอ 

หัวหนาแผนกวิช 

าเสริมสวย 

นางสาวสมภักดิ์ โอวาท 

หัวหนาแผนกวิชาตัดผมชาย 

นางสาวพรรษมณฑ  

ชินวุฒิอัครกิตต 

หัวหนางานพัฒนาการเรียนการ

สอนและประเมนิผล 

นางสาวอรพินท อึ้งเจรญิ 

หัวหนางานวิทยบริการและ

หองสมุด 

น.ส.สะหยุมพร ทองเลีย่ม 

หัวงานสื่อสารการเรียน 

การสอน 

นายจารึก จารุมิตร 

หัวงานแผนก 

เครื่องกล 

นายนพรัตน กลิ่นหอม 

หัวงานแผนกวิชา 

การบัญช ี

นางสาวปนมณี เจริญคลัง 

หัวหนาแผนกวิชา 

โลหะการ  

นายประยูน เดือนเพง็ 

หัวหนาแผนกวิชา 

การโรงแรม 

นางจุฬารัตน สมเจริญ 

หัวหนาแผนกวิชา 

สามัญสัมพันธ 

นางสาวสุกัญญา ขวัญมวง 

หัวงานแผนกวิชาเครื่องมือกล

และซอมบํารงุ 

นายนท ีลอยเมฆ 

หัวงานแผนกวิชา 

ธุรกิจคาปลีก 

นางพนดิา อนชุิตพรกุล 

หัวหนาแผนกวิชา 

เทคนิคพื้นฐาน 

นายอมร นัทธประเสรฐิ 

หัวหนาแผนกวิชา 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

น.ส.ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 

หัวหนาแผนกวิชา 

การทองเที่ยว 

นายธีรพงศ บวรสุขวัฒน 

หัวหนาแผนกวิชา 

เกษตรกรรม 

นางอัญชล ีบุญกอ 

หัวงานแผนกวิชา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

นายสงา คูคํา 

หัวหนางานบัญช ี

นางสาวสมฤทัย บุญกอ 

หัวหนางานพัสด ุ

นายธีรศักดิ์ บวรสุขวัฒน 

หัวหนางานบริหาร 

งานทั่วไป 

น.ส.วาสนา มลสุวรรณ 

หัวหนางานอาคาร 

สถานที ่

นายมินทรชัย สายแกว 

หัวหนางานทะเบียน 

นางสาวพิมพณราภรณ 

วรรโณทยาน 

หัวหนางาน 

ประชาสัมพันธ 

น.ส.ศุภนารถ โขนแจม 

หัวหนางาน 

ความรวมมือ 
วาที่ ร.ท.อรรถพันธ พงษาพันธ 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล 

และประกอบธุรกิจ 

นางประรินญา วองไว 

หัวหนางานประกันคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

นางทัศนีย วงศศุภชัยนมิิตร 

หัวหนางานวิจัย พฒันา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นางสาวภคมน  หวังวฒันากูล 

หน.งานฟารมและโรงงาน 

นายกิตตพิันธ  ศรีเสมอ 

หัวหนางานโครงการ 

พิเศษและบริการชุมชน 

นายจีรศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร 

หัวหนางานสวัสดิการ 

นักเรียน นักศึกษา 

น.ส.จินตนา จินตาศร ี

หัวหนางานครู 

ที่ปรึกษา 

นายสมหมาย สมแกว 

หัวหนางานกิจกรรม 

นักเรียนนักศึกษา 

น.ส.บษุรินทร รอยแกว 

หัวหนางานแนะแนว 

อาชพีและการจัดหางาน 

นายชาตรี มวงเขาแดง 

หัวหนางานปกครอง 

นายเขมชาติ ปริปุรณะ 



 

 

นางสาววาสนา  มลสุวรรณ 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นางนริศรา  บุตรวงศ 

หัวหนางานการเงิน 

นางสาวธนภรณ  ศิลาราช 

หัวหนางานบคุลากร 

นายสาวสมฤทัย  บุญกอ 

หัวหนางานการบัญชี 

นายธีรพงศ  บวรสุขวัฒน 

หัวหนางานพสัดุ 

นางสาวพิมพณราภรณ  วรรโณทยาน 

หัวหนางานทะเบียน 

นางสาวศุภนารถ  โขนแจม 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นายมินทรชัย  สายแกว 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 

นายวิทยา  อินสวาง 

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางอารีรัตน  เสียงเพราะ 

หัวหนางานแผนและงบประมาณ 

วาที่ ร.ท.อรรถพันธ  พงษาพันธ 
หัวหนางานความรวมมือ 

นายธนเศรษฐ  สุขสวาง 

หัวหนางานศนูยขอมูลสารสนเทศ 

นางประรินญา  วองไว 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคา และประกอบธุรกิจ 

นางทัศนีย  วงศศุภชัยนิมิต 

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากลู 

หัวหนางานวจิยั พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

นายกิตติพันธ  ศรีเสมอ 

หัวหนางานฟารมและโรงงาน 

นายธนรัตน  ทองหยัด 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 



 

 

 

นายเขมชาติ ปริปุรณะ 

หัวหนางานปกครอง 

นายชาตรี มวงเขาแดง 

หัวหนางานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน 

นางสาวบุษรินทร รอยแกว 

หัวหนางานกจิกรรมนักเรยีนนักศกึษา 

นายสมหมาย สมแกว 

หัวหนางานครทูี่ปรึกษา 

นางสาวจินตนา จินตาศร ี

หัวหนางานสวัสดิการนกัเรยีน นกัศึกษา 

นายจีรศักดิ์ วฒุิศรีศิริพร 

หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นายสมบัติ  อ่ําสาริกา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

น.ส.อรพินท อึ้งเจริญ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอนและประเมินผล 

นางจงรักษ กะรัมษ 

งานวัดผลและประเมินผล 

น.ส.สะหยุมพร ทองเลี่ยม 

งานวิทยาบริการและหองสมุด 

นางสาวชลัดดา ยิ้มแยม 
แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ 

 

น.ส.พรรษมณต ชินวุฒอิัครกิตต 

แผนกวิชาตัดผมชาย 

 

นายสมนึก บญุชวยชาต ิ
แผนกวชิาผาและเครื่องแตงกาย 

 

 

น.ส.สมภักดิ์ โอวาท 

แผนกวิชาเสริมสวย 

น.ส.บุศรินทร บุญกอ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายจารึก จารมุิตร 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายวุฒิชัย ขมพลกัง 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

นางศศิธร โพนเงิน 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

นายนพรัตน กลิ่นหอม 

แผนกวิชาชางเครื่องกล 

นายประยูร เดอืนเพ็ง 

แผนกวิชาโลหะการ 

นายอมร นัทธีประเสริฐ 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นางสุกัญญา ขวัญมวง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นางจุฬารัตน สมเจริญ 

แผนกวิชาการโรงแรม 

น.ส.สุจริตรา นาชัยทอง 

แผนกวิชาการตลาด 

น.ส.ปนมณี เจริญคลัง 

แผนกวิชาการบัญชี 

น.ส.ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

นายธีรพงศ บวรสุขวัฒน 

แผนกวิชาการทองเที่ยว 

นายสงา คูคํา 
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 

นายนที  ลอยเมฆ 
แผนกวิชาเครื่องมือกล 

นางพนิดา อนชุิตพรกุล 

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 

นางอัญชลี บุญกอ 

แผนกวิชาเกษตรกรรม 

นางทองใบศรี  อินสวาง 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ 



 
 
 

สวนที่ 2 
ขอมูลบุคลากร 

 

 
 
 



 
ขอมูลบุคลากร ประจําป 2553 22   

 
ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  

 จําแนกตามเพศ  ปการศึกษา 2553 

  ท่ีมา : งานบุคลากร  เผยแพรโดย : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
       

  จํานวน (คน)  

  ตําแหนงหนาที่ ชาย หญิง รวม  

  ผูบริหารสถานศึกษา 4 1 5  

  ขาราชการครู 7 7 14  

  ครูมาชวยราชการ 1 2 3  

  พนักงานราชการ 4 9 13  

  ครูพิเศษสอน 24 29 53  

  ลูกจางชั่วคราว 14 44 58  

  รวมท้ังสิ้น 54 92 146  
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       
        

 



 
 
 

 
สวนที่ 3 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

 
 
       



 
ขอมูลนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 23   

 
ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

สรุปจํานวนนกัเรียน  นักศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2553 
ขอมูล ณ วันท่ี 24  สิงหาคม  2553 

จํานวนนักเรียน  นักศึกษา (คน) รวมท้ังสิ้น 

ปกต ิ ทวิภาค ี เทียบโอนฯ ตกคาง รวม ระดับ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวช.1 379 178 557 146 83 229 0 0 0 0 0 0 525 261 786 

ปวช.2 206 141 347 105 46 151 23 18 41 0 0 0 334 205 539 

ปวช.3 217 151 368 69 37 106 0 0 0 56 13 69 342 201 543 

ปวส.1 138 43 181 0 17 17 110 84 194 0 0 0 248 144 392 

ปวส.2 125 70 195 2 10 12 39 26 65 6 0 6 172 106 278 

รวม  1,065 583 1,648 322 193 515 172 128 300 62 13 75 1,621 917 2,538 

                
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2553 

จําแนกตามระดับชั้นและเพศ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

  
                
          ท่ีมา :  งานทะเบียน    

          เผยแพรโดย : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  



 
ขอมูลนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 24   

 
ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

สรุปจํานวนนกัเรียน  นักศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 /2553 
ขอมูล ณ วันท่ี   18  พฤศจิกายน  2553 

จํานวนนักเรียน  นักศึกษา   รวมท้ังสิ้น 

ปกติ/ทว ิ เทียบโอนฯ ตกคาง รวม ระดับ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวช.1 378 209 587 0 0 0 0 0 0 378 209 587 

ปวช.2 288 166 454 11 10 21 0 0 0 299 176 475 

ปวช.3 260 176 436 0 0 0 41 8 49 301 184 485 

ปวส.1 125 53 178 170 110 280 0 0 0 295 163 458 

ปวส.2 119 80 199 2 3 5 3 0 3 124 83 207 

รวม  1,170 684 1,854 183 123 306 44 8 52 1,397 815 2,212 
             

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2/2553 
จําแนกตามระดับชั้นและเพศ 

 
 

 
 

           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        ท่ีมา  :  งานทะเบียน 

        เผยแพรโดย : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
 



 
 
 

 สวนที่ 4 
ขอมูลหลักสูตร 



 

ขอมูลหลักสูตร 25 

 
 

ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีหลักสูตรที่เปดสอน ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ (ปวช. และ ปวส.) 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม (แกนมัธยม/ประถม)  
1.  ระบบปกตแิละระบบทวิภาค ี
     1.1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ยานยนต (ปกติ) 1 อุตสาหกรรม 
 

เครื่องกล 

ยานยนต (ทวภิาคี) 

เชื่อมโลหะ (ปกติ) 2 อุตสาหกรรม โลหะการ 

เชื่อมโลหะ (ทวิภาค)ี 

3 อุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล (ทวิภาค)ี 

ไฟฟากําลัง (ปกติ) 

ไฟฟากําลัง (ทวิภาค)ี 

อิเล็กทรอนิกส (ปกติ) 

อิเล็กทรอนิกส (ทวภิาคี) 

เทคนิคคอมพิวเตอร (ปกติ) 

4 อุตสาหกรรม ไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

เทคนิคคอมพิวเตอร (ทวิภาคี) 

การบัญชี (ปกติ) 

การขาย (ปกต)ิ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปกติ) 

5 พาณิชยกรรม 
 

พณิชยการ 
 

ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 

การโรงแรมและการทองเที่ยว 
 (การทาองเที่ยว) (ปกติ) 

6 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 

การโรงแรมและการทองเทีย่ว 
 

การโรงแรมและการทองเทีย่ว  
(การโรงแรม) (ทวภิาคี) 

 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอนขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน   

หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
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1.2   หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

เทคนิคยานยนต (ปวช.) 1 อุตสาหกรรม 
 

เครื่องกล 

เทคนิคยานยนต (ม.6) 

เทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม (ปวช.) 2 อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ 

เทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม (ม.6) 

ติดตั้งไฟฟา (ปวช.) 3 อุตสาหกรรม ไฟฟากําลัง 

ติดตั้งไฟฟา (ม.6) 

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ปวช.) 4 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6) 

คอมพิวเตอรฮารดแวร (ปวช.) 

คอมพิวเตอรฮารแวร (ม.6) 

คอมพิวเตอรซอฟแวร (ปวช.) 

5 อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรซอฟแวร (ม.6) 

การบัญชี (ปวช.) 6 บริหารธุรกิจ การบัญชี 

การบัญชี (ม.6) 

การตลาด (ปวช.) 7 บริหารธุรกิจ การตลาด 

การตลาด (ม.6) 

เทคโนโลยีสํานักงาน (ปวช.) 8 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เทคโนโลยีสํานักงาน (ม.6) 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.) 9 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรมและบริการ 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) 

 
 
 
 
 

         
        ที่มา    :งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                                                   เผยแพรโดย : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  
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2.  หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ  
      2.1  หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

1 อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต 

2 อุตสาหกรรม โลหะการ เชื่อมโลหะ 

3 อุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 

ไฟฟากําลัง 4 อุตสาหกรรม ไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

อิเล็กทรอนิกส 

การบัญชี 

การขาย 
5 พาณิชยกรรม พณิชยการ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การโรงแรมและทองเที่ยว 
 (การทองเที่ยว) 

6 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรมและการทองเทีย่ว 

การโรงแรมและทองเที่ยว 
(การโรงแรม) 

 

2.2  หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

1 อุตสาหกรรม เครื่องมือ เทคนิคยานยนต 

2 อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะการ เทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม 

3 อุตสาหกรรม ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส 

เทคนิคคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรฮารดแวร 5 อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรซอฟแวร 

6 อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

7 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 

8 บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด 

9 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสํานักงาน 

10 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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3.  หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นและอื่นๆ 
 

ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อาหารไทย 1 คหกรรม อาหารและโภชนาการ 

ขนมไทย 

เสื้อเบื้องตน 

ชุดติดกนั 
2 คหกรรม ผาและเครื่องแตงกาย 

กางเกงสตร ี

ตัดผมชาย 

ซอยผม – ดัดผม 
3 คหกรรม ตัดผมและเสรมิสวย 

แตงเล็บ 

4 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สนทนาภาษาอังกฤษ 

ปลูกผักยุคใหม 

ปลูกพืชไรยุคใหม 

5 เกษตรกรรม พืชกรรม 

ปุยและการใชปุย 

 
 4. หลักสูตรเสริมอาชีพ 
 

ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา 

1 หลักสูตรเสริมอาชีพ แกนมัธยม/ประถม 

 
5.  หลักสูตรฝกอบรมวิชาชพี 

 

 

 ที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา 

1 หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ  - ฝกอบรม 108 อาชีพ 
 

- อ่ืน ๆ 
 

 

 

 

                                                                                                                           ที่มา             : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
              เผยแพรโดย : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 



 
 
 

             สวนที่ 5 
 

 
 
 
 

   ขอมูลงบประมาณและการเงิน 
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อุดหนุน

ขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 29,634,320.00 -                    8,369,384.00     38,003,704.00   

1.งบบุคลากร 8,215,620.00     - 428,000.00        8,643,620.00     

     1.1 เงินเดือน 5,311,000.00     - - 5,311,000.00     

     1.2 เงินวิทยฐานะ 650,000.00        - - 650,000.00        

     1.3  คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,254,620.00     - - 2,254,620.00     

     1.4  คาจางชั่วคราว - 384,500.00        384,500.00        

     1.5  คาครองชีพ - - 43,500.00          43,500.00          

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทนใชสอย) 12,586,120.00 - 3,494,644.00     16,080,764.00   

2.1 รายการงบประจํา(คาบริหารและจัดการอาชีวศึกษา)

     2.1 คาตอบแทน 6,057,900.00     - 2,350,000.00     8,407,900.00     

     2.2 คาใชสอย 1,764,720.00     - 74,644.00          1,839,364.00     

     2.3 คาวัสดุ 4,380,000.00     - 170,000.00        4,550,000.00     

     2.4 คาสาธารณูปโภค 383,500.00        - 900,000.00        1,283,500.00     

2.2 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

(Fix-it Center) และการพัฒนาระบบรองรับและตรวจ

สอบคุณภาพสินคาชุมชน

     2.2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 897,000.00        - - 897,000.00        

2.3 โครงการพัฒนาสถานศึกษา 

     2.3.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 952,050.00        - 434,240.00        1,386,290.00     

2.4 สํารองงบดําเนินงาน (เพื่อรองรับนโยบาย) 88,530.00          - - 88,530.00          

3.งบลงทุน 6,895,000.00     - 4,012,500.00     10,907,500.00   

     3.1 คาครุภัณฑการศึกษา 6,895,000.00     - 2,472,500.00     9,367,500.00     

     3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - 1,540,000.00     1,540,000.00     

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

งบรายจาย งบประมาณ บํารุงการศึกษา รวม
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อุดหนุน

ขั้นพื้นฐาน

4.งบเงินอุดหนุน 135,000.00        21,039,060.00   - 21,424,060.00   

4.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย 15 ป

     4.1.1 คาจัดการเรียนการสอน - 12,850,060.00   - 12,850,060.00   

     4.1.2 คาหนังสือเรียน - 3,800,000.00     - 3,800,000.00     

     4.1.3 คาอุปกรณการเรียน - 874,000.00        - 874,000.00        

     4.1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน - 1,710,000.00     - 1,710,000.00     

     4.1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุรภาพผูเรียน - 1,805,000.00     - 1,805,000.00     

4.2 เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโ - 250,000.00        - 250,000.00        

4.3 โครงการคุณธรรมนําความรู 85,000.00          - - 85,000.00          

4.4 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของ 50,000.00          - - 50,000.00          

นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน

4.5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามที่จัดสรร - -

5.งบรายจายอื่น 93,700.00          - 3,685,665.24     3,779,365.24     

     5.1 โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน 93,700.00          - - 93,700.00          

     5.2 สํารองเงินรายไดสถานศึกษา (ทุกผลผลิต - - 3,685,665.24     3,685,665.24     

งบรายจาย งบประมาณ บํารุงการศึกษา รวม

  
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ

ฝายวิชาการ 1,976,700.00

งานวัดผลและประเมินผล 19,500.00

1 เครื่องพิมพเลเซอรสี  (พิมพสีไดไมต่ํากวา  16  แผน/นาที) 1  เครื่อง 19,500.00 19,500.00

งานเทียบโอนความรูและประสบการณ 19,500.00

1 เครื่องพิมพเลเซอรสี  (พิมพสีไดไมต่ํากวา  16  แผน/นาที) 1  เครื่อง 19,500.00 19,500.00

งานวิทยบริการและหองสมุด 217,000.00

1 ชั้นวางหนังสือ สองดาน  สองชวง 2  ตู 20,000.00 40,000.00

2 ชุดระบบควบคุมการเขาใชหองสมุด (ระบบปองกัน

การสูญหาย)  ประกอบดวย

    2.1  ประตูกั้นทางออกแบบคู 1  ชุด 80,000.00 80,000.00

    2.2  เครื่องบันทึกสัญญาณบนแถบแมเหล็ก 1  ชุด 27,000.00 27,000.00

    2.3   เครื่องลบสัญญาณบนแถบแมเหล็ก 1  ชุด 8,000.00 8,000.00

    2.4  เครื่องตรวจสอบสถานะของสัญญาณแถบแมเหล็ก 1  ชุด 27,000.00 27,000.00

    2.5  คาติดตั้ง และอุปกรณแถบแมเหล็ก 1  ชุด 10,000.00 10,000.00

3 ชุดระบบบันทึกการเขาใชหองสมุด  ประกอบดวย 1  ชุด 25,000.00 25,000.00

    3.1  คอมพิวเตอร  1  เครื่อง

    3.2  เครื่องอานบารโคต  1  เครื่อง

แผนกวิชาเครื่องกล  (ชางยนต) 100,000.00

1 ชุดเครื่องยนต  COMMONRAIL 1  เครื่อง 47,500.00 47,500.00

2 เครื่องยนตดีเซลสูบเดียว  ขนาด  14  แรงมา 1  เครื่อง 27,500.00 27,500.00

3 เครื่องดูดฝุน 1  เครื่อง 15,000.00 15,000.00

4 กาพนสารกันสนิม 1  เครื่อง 5,000.00 5,000.00

5 เครื่องวัดความตึงสายพาน 1  เครื่อง 5,000.00 5,000.00

ครุภัณฑ ประจําป 2553
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ

แผนกวิชาโลหะการ 225,000.00

1 สวานโรตารี่ (หัวจับดอกสวาน  15  มม.) 1  ตัว 7,500.00 7,500.00

2 ชุดหัวตัดแกส  แบบอัตโนมัติ 1  ชุด 35,000.00 35,000.00

3 เครื่องดัดโคงแนวตั้ง 1  เครื่อง 48,000.00 48,000.00

4 เครื่องโปรเจคเตอร ขนาด  2000  Ansi 1  เครื่อง 20,000.00 20,000.00

5 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  (พรอมโตะ) 4  เครื่อง 16,000.00 64,000.00

6 เครื่องปรับอากาศ 36000  BTU (แบบแขวน) 1  เครื่อง 48,000.00 48,000.00

แผนกวิชาไฟฟากําลัง 126,500.00

1 เครื่องโปรเจคเตอร ขนาด  2000  Ansi 1  เครื่อง 20,000.00 20,000.00

2 สวานโรตารี่ (หัวจับดอกสวาน  15  มม.)     1  ตัว 7,500.00 7,500.00

3 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  (พรอมโตะ) 4  เครื่อง 16,000.00 64,000.00

4 เล่ือยฉลุจิ๊กซอ     2  ตัว 5,500.00 11,000.00

5 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน  3  บาน     4  ตู 6,000.00 24,000.00

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 99,800.00

1 เครื่องปรับอากาศ  24000 BTU  (แบบแขวน) 2  เครื่อง 39,900.00 79,800.00

2 บอรดอลมิเนียม บานเลื่อนกระจก 2  บอรด 10,000.00 20,000.00

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 139,900.00

1 เครื่องปรับอากาศ  24000 BTU  (แบบแขวน) 1  เครื่อง 39,900.00 39,900.00

2 เครื่องโปรเจคเตอร ขนาด  2000  Ansi     1   เครื่อง 20,000.00 20,000.00

3 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  (พรอมโตะ) 5  เครื่อง 16,000.00 80,000.00

แผนกวิชาการบัญชีและการตลาด 204,000.00

1 เครื่องปรับอากาศ  36000  BTU  (แบบแขวน) 2  เครื่อง 48,000.00 96,000.00

2 เครื่องโปรเจคเตอร ขนาด  2000  Ansi 3  เครื่อง 20,000.00 60,000.00

3 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  (พรอมโตะ) 3  เครื่อง 16,000.00 48,000.00

แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ 70,000.00

1 ตูเก็บสารเคมี     1  ตู 10,000.00 10,000.00

2 เครื่องโปรเจคเตอร ขนาด  2000  Ansi 3  เครื่อง 20,000.00 60,000.00 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ

แผนกวิชาการโรงแรม 52,000.00

1 เตาไทย  2  หัว     1  เตา 22,000.00 22,000.00

2 โตะเตรียมอาหารกลางหอง     2  ตัว 15,000.00 30,000.00

แผนกวิชาการทองเที่ยว 61,000.00

1 เครื่องโปรเจคเตอรขนาด  2000  Ansi 1  เครื่อง 20,000.00 20,000.00

2 คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป (พรอมโตะ) 1  เครื่อง 16,000.00 16,000.00

3 กลองถายวีดีโอ     1  ตัว 25,000.00 25,000.00

ครุภัณฑสําหรับเขียนแบบคอมพิวเตอร 615,000.00

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง  (พรอมโปรแกรมปฏิบัติ 20  เครื่อง 25,000.00 500,000.00 ใชรวมกันทุกแผนก

การลิขสิทธิ์)

2 โปรแกรมสําหรับเขียนแบบ (สําหรับ 20 ลูกขาย)       1  ชุด 95,000.00 95,000.00

3 เครื่องโปรเจคเตอรขนาด  2000  Ansi      1  เครื่อง 20,000.00 20,000.00               
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ

ฝายบริหารทรัพยากร 118,000.00

งานอาคารสถานที่ 20,000.00

1 เครื่องตบดิน  (HONDA 5 แรงมา) 1  เครื่อง 8,000.00 8,000.00

2 เครื่องตัดหญา  (แบบรถเข็น  2  ลอ) 1  เครื่อง 12,000.00 12,000.00

งานทะเบียน 19,500.00

1 เครื่องพิมพเลเซอรสี  (พิมพสีไดไมต่ํากวา  16  แผน /นาที) 1  เครื่อง 19,500.00 19,500.00

งานประชาสัมพันธ 69,000.00

1 เครื่องเสียง 1  ชุด 50,000.00 50,000.00

2 กลองดิจิตอล  (10.2  ลานพิกเซล) 1  ตัว 19,000.00 19,000.00

งานบริหารงานทั่วไป 9,500.00

1 เครื่องทําลายเอกสาร 1  เครื่อง 9,500.00 9,500.00               
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ

ฝายแผนงานและความรวมมือ 174,800.00

งานฟารมและโรงงาน 12,000.00

1 แท็งคเก็บน้ําขนาด 1000 ลิตร     2  ใบ 6,000.00 12,000.00

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 19,500.00

1 เครื่องพิมพเลเซอรสี  (พิมพสีไดไมต่ํากวา  16 แผน /นาที) 1  เครื่อง 19,500.00 19,500.00

งานวางแผนและงบประมาณ 40,300.00

1 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24000 BTU 1  เครื่อง 40,300.00 40,300.00

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 29,500.00

1 คอมพิวเตอร  NOTE  BOOK 1  เครื่อง 29,500.00 29,500.00

งานความรวมมือ 73,500.00

1 คอมพิวเตอร  NOTE  BOOK 1  เครื่อง 29,500.00 29,500.00

2 กลองดิจิตอล (10.2  พิกเซล)     1  ตัว 19,000.00 19,000.00

3 กลองถายวีดีโอ     1  ตัว 25,000.00 25,000.00              
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา 213,500.00

งานปกครอง 187,200.00

1 จอภาพ  LCD  ขนาด  32  น้ิว     2  จอ 30,000.00 60,000.00

2 คอมพิวเตอร  NOTE  BOOK 1  เครื่อง 29,500.00 29,500.00

3 คอมพิวเตอรประมวลทั่วไป  (ไมรวมโตะ) 4  เครื่อง 15,000.00 60,000.00

4 เครื่องอานบารโคทแบบรูดบัตร 4  เครื่อง 6,500.00 26,000.00

5 เครื่องอานบารโคทแบบยิงสัญญาณ 1  เครื่อง 11,700.00 11,700.00

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 26,300.00

1 เครื่องพิมพเลเซอรสี  (พิมพสีไดไมต่ํากวา 16 แผน/นาที) 1  เครื่อง 19,500.00 19,500.00

2 ชุดเครื่องขยายเสียงแบบกระเปาหิ้ว 1  เครื่อง 6,800.00 6,800.00
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

จํานวนนกัเรียน 

นกัศกึษา

จํานวนนกัเรียน 

นกัศกึษา
ปวช. ปวส

1 ยานยนต 82 31 113
2 เครื่องมอืกล 46 - 46
3 เชือ่มโลหะ 56 - 56
4 เทคนคิการเชือ่มอุตสาหกรรม - 12 12
5 ไฟฟากําลัง 63 - 63
6 ตดิตัง้ไฟฟา - - -
7 อิเล็กทรอนกิส 65 - 65
8 อิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม - - -
9 เทคนคิคอมพวิเตอร 19 - 19

10 เทคโนโลยีคอมพวิเตอร - - -
11 การบญัชี 26 29 55
12 การขาย 15 - 15
13 การตลาด - 17 17
14 คอมพวิเตอรธุรกจิ 37 - 37
16 เทคโนโลยีสํานกังาน - 34 34
17 การโรงแรม 100 - 100
18 บริการอาหารและเครื่องดืม่ - 13 13

19 การทองเทีย่ว 16 - 16

525 136 661รวมทัง้สิน้

ที่  สาขางาน

สถานประกอบการ

รวม

              แสดงจํานวนนกัเรียน-นกัศกึษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ

ภาคเรียนที ่1/2553

ท่ีมา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เผยแพรโดย  : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

จํานวนนกัเรียน 

นกัศกึษา

จํานวนนกัเรียน 

นกัศกึษา
ปวช. ปวส

1 ยานยนต 48 - 48
2 เครื่องมอืกล 24 - 24
3 เชือ่มโลหะ 19 - 19
4 เทคนคิการเชือ่มอุตสาหกรรม - - -
5 ไฟฟากําลัง 6 - 6
6 ตดิตัง้ไฟฟา - 25 25
7 อิเล็กทรอนกิส 15 - 15
8 อิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม - 5 5
9 เทคนคิคอมพวิเตอร - - -

10 เทคโนโลยีคอมพวิเตอร - 21 21
11 การบญัชี 40 - 40
12 การขาย - - -
13 การตลาด - - -
14 คอมพวิเตอรธุรกจิ 16 - 16
16 เทคโนโลยีสํานกังาน - - -
17 การโรงแรม 31 - 31
18 บริการอาหารและเครื่องดืม่ - 17 17

19 การทองเทีย่ว - - -

199 68 267รวมทัง้สิน้

ที่  สาขางาน

สถานประกอบการ

รวม

              แสดงจํานวนนกัเรียน-นกัศกึษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ

ภาคเรียนที ่2/2553

ท่ีมา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เผยแพรโดย  : งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

              
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

1. อาคารหอประชุม 1 ขั้น/ชั้นลอย พืน้ที่ 960 ตร.ม. แบบเลขที่ 35604 16. สระน้ํา และองคพระวิษณุกรรม 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 1920 ตร.ม. แบบเลขที่ 35301 17. อาคารพัสดุ (อาคารชั่วคราว) 
3. อาคารเรียน 1 ชัน้ พื้นที่ 320 ตร.ม. อาคารชั่วคราวรับบริจาค 18. อาคาร สนง.ฝายพัฒนาการศึกษา 1 ชั้น พื้นที่ 112 ตร.ม.อบจ.บริจาค 
4. อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น พื้นที่ 1,368 ตร.ม. แบบเลขที่ 49A03 19. อาคารงานปกครอง (อาคารชั่วคราว) 
5. อาคารอเนกประสงค (อาคารพละ) 1 ชั้น พื้นที่ 800 ตร.ม. แบบเลขที่ 48A03 20. โรงจอดรถยนต 
6. อาคารโรงฝกงาน 1 ชั้น/ชั้นลอย พืน้ที่ 480 ตร.ม. แบบเลขที่ 35606 21. อาคารหองน้ํา-หองสวม 2 หลัง แบบเลขที่ 36002 
7. อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตร.ม. แบบเลขที่ กช.1200 22. ศาลากลางสระน้ํา 
8. ลานกิจกรรมหนาเสาธง 23. หอพระ 
9. แปลงฟารมปลูกพืชไรดิน 24. คูหาลูกเสือ (อาคารชั่วคราว) และที่ทําการองคการนักศึกษา 
10. อาคารโรงอาหาร (อาคารชั่วคราว) 25. สนามกีฬา (สนามบาส, สนามตระกรอ, สนามวอลเลยบอล) 
11. โรงจอดรถจักรยานยนต (อาคารชั่วคราว) 26. แปลงนาสาธิต 
12. อาคารบานพักผูบริหารระดับ 7-8 2 ชั้น แบบเลขที่ 35401 27. อางเก็บน้ํา 
13. อาคารบานพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หนวย 2 หลัง แบบเลขที่ 36404 28. อาคารงานอาคารสถานที่ 
14. อาคารบานพักภารโรง 1 ชั้น 2 หนวย 3 หลัง แบบเลขที่ 36001 29. อาคาร- 
15. ลานเอนกประสงค 30. อาคาร- 

ภาพถายทางอากาศ Google Maps 
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

 

อาคารบริหาร   อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ         อาคารเทคนิคพื้นฐาน 
หองผูอํานวยการ   ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

  สถานที่และหนวยงานตาง ๆ  สถานที่และหนวยงานตาง ๆ   
ฝายวิชาการ   สํานักงานประชาสัมพันธ    หองเรียนทฤษฎี/โรงฝกงาน 
งานการเงิน   
งานบุคลากร   อาคารณัฐโสภณ     อาคารโลหะการ 
หองปฏิบัติการ   แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  แผนกวิชาโลหะการ 
หองประชุม 1   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ    หองเรียนทฤษฎี/โรงฝกงาน 
งานทะเบยีน   หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ   

ฝายบริหารทรพัยากร        อาคารกิจกรรม   
งานสารบรรณ   อาคารพัสดุกลาง     แผนกวิชาเกษตรกรรม  
งานเทียบโอน   งานพัสด ุ                งานฟารมและโรงงาน 
(ความรูและประสบการณ)          
  
อาคารวิทยบริการ    อาคารหอประชุม        อาคารไฟฟาและ 
หองพยาบาล    ฝายแผนงานและความรวมมอื       อิเล็กทรอนิกส 
หอง Self      งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
หองอินเตอรเน็ต     หอประชุม         แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ 
แผนกคอมพวิเตอรธุรกิจ    งานความรวมมือ         แผนกวิชาเครื่องกล 
หองสมุด   งานสงเสริมผลิตผลและการคา      แผนกวิชาไฟฟากําลัง 
หองปฏิบัติการ   งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  หองเรียนทฤษฎี/โรงฝกงาน 
งานสื่อ    งานวางแผนและงบประมาณ    
หองประชุม   งานศูนยขอมลูสารสนเทศ    
หองเรียนทฤษฎี          
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ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 ขอมูลอาคารสถานที่ ปการศึกษา ขอมูลอาคารสถานที่ ปการศึกษา 25532553  
 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ตั้งอยูเลขที่ 15/ 17 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150 โทรศัพท 038-222118, 038-221643 โทรสาร 038-221818 ตั้งอยูในเขตอําเภอบางละมุง   
สถานที่ใกลเคียงบานสุขาวดี   โรงแรมชลจันทร   วัดจิตตภาวัน   มีรถประจําทางสายกรุงเทพ-พัทยา รถประจําทาง
สายชลบุรี-สัตหีบ รถประจําทางสายกรุงเทพ-ระยอง และรถสองแถวสายศรีราชา-นาเกลือ 

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร ประกอบดวยอาคารตาง ๆ ดังนี้  

 

 

1.อาคารเรียนพาณิชยกรรม 
ลักษณะอาคาร ตึก  4  ช้ัน  20  หอง 
ขนาดอาคาร กวาง 10 เมตร ยาว  48 เมตร 
กอสราง  ป  พ.ศ.  2537 
การใชงาน หองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารทรัพยากร  
ฝายวิชาการ 
หองเรียนทฤษฏี/ปฏิบัติการ 

 

 

2.อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร กวาง 7.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2551 
การใชงาน ฝายพัฒนากจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 

สํานักงานประชาสัมพันธ  
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3.อาคารสํานักงานหอประชมุ 
ลักษณะอาคาร    คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
ขนาดอาคาร       กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
กอสราง              ป พ.ศ. 2537 
การใชงาน          หอประชุม ฝายแผนงานและความ

รวมมือ งานกจิกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.อาคารแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
ขนาดอาคาร กวาง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2537 
การใชงาน หองเรียนทฤษฏี/โรงฝกงาน  

5.อาคารแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน มีช้ันลอย 
ขนาดอาคาร กวาง 12 เมตร ยาว 32 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2537 
การใชงาน หองเรียนทฤษฎี/โรงฝกงาน 
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8.อาคารการโรงแรมและการทองเที่ยว/สามัญ-สัมพันธ 

 อง 
าร  40 เมตร 

ารใชงาน หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติการ  

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 5 ห
ขนาดอาค กวาง 8 เมตร ยาว
กอสราง  ป พ.ศ. 2541 
ก

7.อาคารแผนกวิชาชางยนต/ชางอิเล็กทรอนิกส 
สามัญ-สัมพันธ 

 
าร  ยาว 50 เมตร 

 

  

ร 
คาร ยาว 38.25  

งาน หองปฏิบัต ร/หองสมุด

วิเตอรธุรกิจ/งานสื่อ/หองประชุม 

ชางไฟฟา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/
ลักษณะอาคาร ตึก 4 ช้ัน 40 หอง 
ขนาดอาค กวาง 20 เมตร
กอสราง  ป พ.ศ. 2541 
การใชงาน หองเรียนทฤษฎี/โรงฝกงาน 

6.อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
(อาคารศูนยวิทยบริการ) 

เมตร
ลักษณะอาคา ตึก 4 ช้ัน 8 อง ห
ขนาดอา กวาง 9 เมตร 

ิกา
กอสราง  ป พ.ศ. 2544 
การใช

แผนกคอมพ
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9.อาคารสํานักงานเอนกประสงค (พละศึกษา) 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2548 
การใชงาน สนามกีฬา/จัดกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.อาคารสํานกังานพัสดุกลาง  (อาคารชั่วคราว) 
 

าร  ยาว 16 เมตร 

ารใชงาน สํานักงานพัสดุกลาง 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาค กวาง 12 เมตร
กอสราง  ป พ.ศ. 2544 
ก
 

 
 
  

 

าคาร ลง  พื้นคอนกรีต 

าง  ป พ.ศ. 2544 
รใชงาน ปลูกพืชไรดิน 

 

11.อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว) 
ลักษณะอ โรงเรือนเปดโ

เสริมเหล็ก 2 หลัง 
ก

 
 
 
 อสร

าก
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12.อาคารบานพักผูบริหารระดับ 7-8 
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาคาร กวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
กอสราง  ป พ.ศ. 2538 
การใชงาน บานพักผูอํานวยการ 
มีพื้นที่ใชสอย 112  ตารางเมตร  

 
 
 

13.อาคารบานพั ครู เรือนแถว 6 หนวย 2 หลก ัง 
 

 เมตร 

รย 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาค กวาง 6.20 เมตาร ร ว 18 
กอสราง  ป พ.ศ. 2540 

 ยา

ารใชงาน บานพักครู – อาจาก
 

 
 
 
 
 
  

1 ัง 
ล  อ
ขนาดอาคาร ก าว 19 เมตร 
ก ป
การใชงาน บานพักนกัการ แมบาน 
  

 
 

4.อาคารบานพักนักการ ภารโรง 2 หนวย 3 หล
ักษณะอาคาร าคารไมช้ันเดียว 

วาง 8 เมตร ย
อสราง   พ.ศ. 2538 



 
 
 

สวนที่ 9 
ขอมูลทางสังคม 
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ขอมลูจงัหวัดชลบุรีขอมลูจงัหวัดชลบุรี  

  ประวัติความเปนมาของจังหวัดประวัติความเปนมาของจังหวัดชลบุรีชลบุรี
  

 
ชลบุรี เปนดินแดนที่มีผูคนมาอาศัยมาตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตร  ไดมีการขุดคนทางโบราณคดีที่ตําบล

โคกพนมดี  อําเภอ พนัสนิคม  ไดพบรองรอยของชุมชนโบราณกอนสมัยประวัติศาสตร  โคกพนมดีเปนเชลลมาวด
ที่ใหญโตแหงหนึ่ง  ซ่ึงยังไมเคยพบใน ประเทศทางเอเซียอาคเนยอ่ืน ๆ จากการศึกษาโครงกระดูกมุนษยและ
โบราณวัตถุที่พบ  เชน  เครื่องมือหินขัด  เครื่องปนดินเผาแบบ เชือกทาบ  รวมทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเปลือกหอย
และหินมีคา  แสดงวาเปนชุมชนที่มีความเจริญอยูในระดับยุคหินใหม  การคนพบ แหงโบราณคดีกอน
ประวัติศาสตรที่โคกพนมดีนี้  ยอมแสดงใหเห็นวาบริเวณจังหวัดชลบุรี  เปนดินแดนที่มีผูคนอาศัยอยูมาตั้งแตยุคหิน 
ใหมแลว  สวนชุมขนที่พัฒนาเปนบานเมืองสําคัญในยุคแรกของประวัติศาสตรในเขตจังหวัดชลบุรี  ไดแก  เมือง
พระรถ  เมืองพญาเร และ เมืองศรีพโล   ยุคกอนประวัติศาสตร  จากการสํารวจในชวง ป พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.
๒๕๒๘ ในพื้นที่อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอเมือง ฯ พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนดินแดน
ที่มีผูคนเขามาตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจายอยูทั่วไป เปนชุมชนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร ถึงยุคประวัติศาสตร นับ
แตเขาชะอางหายอดในแหลงโบราณคดีกลุมเขาชะอาง อําเภอบอทอง ชุมชนโคกพนบดี โคกพุทรา อําเภอพนัสนิคม 
ชุมชนโคกระกา โคกกะเหรี่ยง อําเภอพานทอง และชุมชนเนินสําโรง อําเภอเมือง ฯ 
 จากการสํารวจ เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ พบโบราณวัตถุกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะตอนกลางเนิน ไดแก เศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เผาดวยอุณหภูมิต่ํา ตกแตงผิวภาชนะดวยลายเชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เผาดวย
อุณหภูมิสูงชนิดไมเคลือบ ผิวสีน้ําตาลเขม ตกแตงผิวดวยลายขีด เศษภาชนะดินเผา เครื่องถวยชนิดเคลือบ มีสีผิว
ตาง ๆ เชน เคลือบน้ําตาลคล้ํา เคลือบเขียว และขาวขุน นอกจากนั้นยังพบอิฐขนาดตาง ๆ และเปลือกหอยแครงจาก
หลักฐานที่พบสันนิษฐานวา เนินนี้เปนที่อยูอาศัยของผูคนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ถึงสมัยทวาร
วดีจากการพบแหลงโบราณคดีตาง ๆ ดังกลาวแลว แสดงใหเห็นวาพื้นที่ในเขตอําเภอบอทอง อําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง จนถึงทางเหนือของอําเภอเมือง (ตําบลหัวรอ) ปจจุบันเปนพื้นที่มีผูคนเขามาตั้งถ่ินฐานตั้งแตยุคกอน 
ประวัติศาตร กลุมแรกอาศัยอยูตามถ้ําและเพิงผา กลุมตอมาตั้งถ่ินฐานอยูตามเนินดิน ที่ลอมรอบดวยปาชายเลน 
หรือปาโกงกาง แลวขยับลงมายังที่ราบ จากนั้นก็พัฒนาเปนบานเมืองในสมัยประวัติศาสตรยุคประวัติศาสตรกอน
สมัยสุโขทัย  ชุมชนที่พัฒนาเปนบานเปนเมืองในยุคแรก ๆ ของประวัติศาสตรในเขตจังหวัดชลบุรี ไดแก เมืองพระ
รถ เมืองพญาเร และ เมืองศรีพโล (ศรีพะโร)  
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                          พัฒนาการทางประวตัิศาสตร  
ชลบุรีสมัยอยุธยาและธนบุรี  ตามทําเนียบศักดินา
หัวเมือง พ.ศ.๑๙๑๙ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) เมืองชลบุรีมีฐานะเปน
เมืองจัตวา ผูรักษาเมืองมีฐานะเปน ออกเมืองชลบุรี
ศรีมหาสมุทร ศักดินา ๒,๔๐๐ ไร ขึ้นประแดง อินท
ปญญาซายในสมัยอยุธยา  ชลบุ รี เปนเมืองตรี 
ปกครองอยางมีกรมการเมือง เจาเมืองมียศเปน ออก
พระ ศักดินา ๓,๐๐๐ ไร (เทาปลัดเมืองเอก) ปลัด

เมืองศักดินา ๖๐๐ ไร ยกกระบัตร ศักดินา ๕๐๐ ไร เปนเมืองสวยไมแดง คือมีหนาที่เก็บสวยแทนแรงไพร 
(หลวง)  สวยเปนเนื้อไมแดงสงไปกรุงศรีอยุธยา เพราะทางตะวันออกเฉียงเหนือของตําบลบางทราย มีปาไมแดง
มากจนไดช่ือวาตําบลหนองไมแดงในรัชสมัย
สมเด็จพระราเมศวร ระหวางป พ.ศ.๑๙๒๗ - 
๑๙๒๙  พระยากัมพูชาลอบยกกําลังเขามากวาด
ตอนผูคนชาวเมืองชลบุรีและเมืองจันทบุรีไป
กัมพูชาประมาณ ๖ - ๗ พันคน  ในป พ.ศ.
๒๓๐๙ ขณะที่กองทัพพมาลอมกรุงศรีอยุธยาอยู
นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธไดมาเกลี้ยกลอมรวบรวม
ชายฉกรรจ ทางหัวเมืองภาคตะวันออกไดแก
จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
และปราจีนบุรี เขารวมกองทัพโดยอางวาจะไป
ชวยกรุงศรีอยุธยารบพมา ในครั้งนั้นชาวชลบุรีไดใหการสนับสนุนเปนจํานวนมาก จนกระทั่งชลบุรีแทบกลายเปน
เมืองราง กรมหมื่นเทพพิพิธรวบรวมไพรพลไดประมาณ ๒,๐๐๐ คน ยกไปตั้งมั่นที่เมืองปราจีนบุรี แตถูกกองทัพ
จากอยุธยาออกไปโจมตี แลวฝายพมาเขาโจมตีซํ้าจนฝายกรมหมื่นเทพพิพิธแตกพายไปในป พ.ศ.๒๓๑๐ กอนกรุง
ศรีอยุธยาเสียแกพมาประมาณสองเดือน สมเด็จพระเจาตากสิน ฯ คร้ังยังดํารงพระยศเปนพระยาวชิรปราการ ไดนํา
กําลังประมาณ ๑,๐๐๐ คน ตีฝาวงลอมของพมาออกจากกรุงศรีอยุธยา ไดเดินทางผานบานพานทอง ตําบลดอนหัว
ลอ บานอูตะเภา หนองไมแดง เขาพระบาท บางปลาสรอย (เมืองชลบุรี)  แตชลบุรีในเวลานั้นมีสภาพเหมือนเมือง
ราง จึงเลยไปที่พัทยา รุงขึ้นจึงไปจอมเทียน แลวตอไปที่ทุงไกเตี้ยและสัตหีบ จากนั้นจึง 
ไปสูระยอง ไดปะทะกับกําลังของขุนรามหมื่นซอง (สอง) แหงเมืองระยอง ขุนรามหมื่นซองสูไมได กําลังไดแตก
ออกเปนสองสวน สวนหนึ่งนายอยูนกเล็ก ไดมาตั้งซองสุมผูคนอยูที่บางปลาสรอย กองทัพสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชยกมาปราบ โดยมาตั้งอยูที่หนองมน แลวสงคนไปเจรจา นายทองอยูนกเล็กยอมสวามิภักดิ์ แลวนําเสด็จเขา
เมืองชลบุรี นายทองอยูนกเล็กไดรับสถาปนาขึ้นเปนพระยาอนุราชบุรีศรีมหาสุนทร รักษาเมืองชลบุรี ตอมาเขา
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ประพฤติมิชอบจึงถูกปลดออกจากตําแหนงปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคไดทรงแตงตั้งให
เจาพระยาจักรี (แขก)         

 เปน ผู รั กษา เมื องชลบุ รี  และทายาทของ
เจาพระยาจักรี (แขก) ไดปกครองเมืองชลบุรี
ตอมาอีกสี่ ช่ัวอายุคน เทาที่มีหลักฐานไดแก 
ออกพระชลบุรีศรีมหาสมุทร (หวัง  สมุทรา
นนท) ปกครองเมืองชลบุรีตั้งแตปลายรัชสมัย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ถึงตนรัชสมัย 

   โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมา
ราช  ตอมาไดเล่ือนยศเปนพระยาราชวังสัน 

ตําแหนงเจากรมพาณิชยนาวี บุตรหลานของทานไดตั้งภูมิลําเนาอยูที่เมืองชลบุรี ตอมาจนถึงหลวงภูมิรักษบดี (จอม) 
นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรีไดรับพระราชทานนามสกุล ๓  จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วาสมุทรา
นนท เมื่อปพ.ศ.๒๔๕๖ชลบุรีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมา
ราช ชลบุรีเปนเมืองจัตวา สังกัดกรมทา จนถึงป  พ.ศ.๒๔๓๗  จึงยายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยองเชียงสือมาล้ี
ภัยการเมืองที่เกาะกระบือ  คร้ังนั้นพระยาชลบุรีไปตรวจทองที่พบเขาจึงแนะนําใหไปขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตลี้ภัยการเมืองที่กรุงเทพ ฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช ทรงอนุญาตใหเขามาพํานักอยูที่
บานใตตนสําโรง ตอมาไดกลับไปกอบกูบานเมืองเปนพระเจาเวียดนามญาลอง 
 

ชลบุรียุคปรับปรุงประเทศ 
จังหวัดชลบุรีเปนเมืองทาชายฝงทะเล อยูใกลกรุงเทพ ฯ  อากาศดี การเดินทางสะดวก เปนที่รูจักของชาว

ตางประเทศที่เขามาอยูเมืองไทย จึงเปนสถานที่ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาทองเที่ยวพักผอนตากอากาศ ในป พ.ศ.
๒๓๘๑ หมอบรัดเล มิชชันนารี ชาวอเมริกันไดเขามาเผยแพรคริสตศาสนาในกรุงเทพ ฯ  ไดเดินทางมาเที่ยวทะเล
แถบบางปลาสรอย อางศิลา แลวขึ้นบกเดินทางตอไปเขาเขียว ซ่ึงอยูทางดานหลังบางพระเขาไป หมอบรัดเลได
บันทึกการเดินทางครั้งนั้นวาสนุกเพลิดเพลินมาก นอกจากชาวตะวันตกแลว เจานายของไทยก็นิยมไปพักผอนตาก 

อากาศชายทะเลและพักฟนจากการเจ็บปวยที่จังหวัดชลบุรีดวยเชนกันนอกจากนั้น ชลบุรียังเปนเมืองที่อุดม
สมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมกระยาเลย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตร ไดขอสัมปทานทําปาไมกระยาเลยที่
ศรีราชา ตั้งบริษัทปาไมศรีราชา เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๐ เปนที่รูจักกันในสมัยตอมาวา บริษัทศรีมหาราชาการสรางทา
เทียบเรือและขนถานสินคาที่อางศิลา อางศิลาหรือท่ีชาวบานเรียกวา อางหิน ปจจุบันเปนตําบลอยูในเขตอําเภอเมือง 
ฯ อยูระหวางตําบลบางปลาสรอยกับเขาสามมุข ที่เรียกอางศิลาเพราะมีสระศิลา ยาวรีอยูสองแหง แหงหนึ่งลึกเจ็ด
ศอก กวางสองศอก ยาวสิบวา อีกแหงหนึ่งลึกหกศอก กวางสามวาสองศอก ยาวเจ็ดวา ชาวบานและชาวเรือไดอาศัย
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ใชน้ําฝนในอางศิลาทั้งสองนั้นและบออ่ืน ๆ อีก จึงเรียกวา บานอาวศิลาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว พระองคเคยเสด็จประพาสและประทับแรมที่อาวศิลาหลายครั้งแลว ทรงพิจารณาเห็นวา อางศิลามีศิลาใต
น้ํามากเวลาน้ําลงและเลนลาดออกไปจากฝงเปนระยะทางยาวไมสะดวกในการจอดเรือเทียบทา จึงไดโปรดเกลา ฯ 
ใหเสนาบดีกรมทาสรางสะพานหินใหยาวออกไปใน
ทะเลจนพนเขตศิลาใตน้ํา เพื่อสะดวกแกเรือพาณิชย
ที่มาแวะจอดเทียบทาขนถายสินคาในบางฤดูกาลการ
สรางอาศรัยและดานหลวงที่อา               
การสรางอาศรัยสถานและดานหลวงที่อ างศิลา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แมวาจะเคย
เสด็จมาประทับแรมที่อางศิลาหลายครั้ง แตมิไดทรง
สรางวังที่ประทับแตอยางใด  เพียงแตโปรดเกลา
เจาอยูหัว ใหสรางพลับพลาเล็ก ๆ หลังเดียว เวลา
ประทับคางแรมจะประทับแรมในเรือพระที่นั่ง ตอมา เจาพระยาศรีสุริยวงศ สมุหกลาโหมไดสรางอาคารกออิฐถือ
ปูนไวเปนที่พักฟนคนปวยหลังหนึ่ง เจาพระยาทิพากรวงศ (เจาคุณกรมทา) สรางอีกหลังหนึ่ง อาคารดังกลาวชาว
ตางประเทศไดไปพักอาศัยอยูเสมอเรียกกันในสมัยนั้นวา อาศรัยสถาน อาคารทั้งสองหลังไดรับการบูรณะซอมแซม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ.๒๔๔๐ และไดรับพระราชทานนามวา ตึกมหาราช
และตึกราชินี ผูใดประสงคจะเขาพักรักษาตน เมื่อไดรับอนุญาตจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลวก็เขาพักอาศัย
ได โดยไมตองเสียคาเชาในป พ.ศ.๒๔๑๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นไปรับพระเศวต
สุวภาพรรณ ที่สระบุรี และเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทกับพระพุทธฉายแลว ไดเสด็จกลับทางนครนายก 
ปราจีนบุรีและมาที่อางศิลา  คร้ังนั้น เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เสนาบดีกรมทา ไดออกมาสรางพลับพลารับ
เสด็จที่อางศิลาเปนพลับพลาที่สรางคอนขางถาวร เพื่อจะไดใชในโอกาศตอไปดวย โดยสรางเปนคายหลวงใหญ มี
ทองพระโรงและพระที่นั่ง มีเรือนขางหนาขางในใหญโต พรอมทุกพนักงาน 

ยกบานอางศิลาขึ้นเปนเมือง ในป พ.ศ.๒๔๑๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลับจากเสด็จ
ประพาสเมืองจันทบุรีมาถึงอางศิลา ทรงพอพระทัยปลัดจีนเมืองชลบุรี ที่เสนาบดีกรมทาจัดมาเปนผูดูแลรักษา คาย
หลวงอางศิลาที่ดูแลรักษาไวไดดีมาก จึงมีรับส่ังกับเสนาบดีกรมทาวาจะยกบานอางศิลาใหเปนเมืองหนึ่งขึน้กบัเมอืง
ชลบุรี ดวยเห็นวา ที่บานอางศิลามีคนอยูมากและจะทรงแตงตั้งปลัดที่ดูแลความเรียบรอย ที่บานอางศิลาในขณะนั้น
ขึ้นเปนเจาเมือง เมืองอางศิลาเปลี่ยนฐานะมาเปนอําเภอในจังหวัดชลบุรี ในป พ.ศ. ๒๔๔๑จากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ลงเหลืออยูไมมากในปจจุบัน ทําใหทราบไดวา ชลบุรีมีรองรอยการตั้งชุมชนเกาแกในแมน้ําพานทอง
เคยมีมนุษยในยุคหินใหมอาศัยอยู โดยชนกลุมนี้นิยมใชขวานหินขัดเพื่อการเก็บหา 
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วัดจีนอางศิลา (วัดอางศิลา) ถายเมิอป 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 

ล าไล  รวมถึงการใช ลูกปดและกํ าไล 
ภาชนะเครื่องปนดินเผาซึ่งมีลายที่เกิดจาก
การใชเชือกทาบลงไปขณะดินยังไมแหง 
นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย 
ปู และปลาอีกดวยในสมัยทวารวดีและสมัย
ลพบุรี ประมาณ 1,400-700 ปกอน บริเวณ

ตําบลหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคมในปจจุบัน มีรองรอยของเมืองใหญช่ือ “เมืองพระรถ” ตั้งอยูในที่ราบลุมซึ่ง
แมน้ําหลายสายไหลมารวมกันเปนแมน้ําพานทอง โดยสามารถใชแมน้ําสายนี้เปนทางคมนาคมติดตอกับเมือง
ศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี จนไปถึงอรัญประเทศได  อีกทั้งยังมีเสนทางเดินเทาเชื่อมไปถึงจังหวัดระยองและ
จันทบุรี ผานเมืองพญาเรซ่ึงเปนเมืองโบราณสําคัญอีกแหงหนึ่งของชลบุรี เมืองพระรถจึงกลายเปนศูนยกลางการ
คมนาคมของชลบุรีในยุคนั้น 

งานประจําปจังหวัดชลบุรี 
 ถายเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ถัดลงมาทางทิศใตตามลําน้ําพานทองชวงออกทะเลที่
ปากน้ําบางปะกง ในอดีตยังมีเมืองสําคัญอีกแหงตั้งอยู
ช่ือ “เมืองศรีพโล” โดยเมื่อ 600 ปกอนในสมัยสุโขทัย 
เมืองนี้มีฐานะเปนเมืองทาชายทะเลที่มั่งคั่ง เปดรับเรือ
สําเภาจากจีน กัมพูชา และเวียดนาม ใหมาจอดพัก
กอนเดินทางตอไปยังปากน้ําเจาพระยา (เปนที่นา
เสียดายวากําแพงเมืองศรีพโลไดถูกทําลายไปหมดสิ้น
จากการกอสรางถนนสุขุมวิท จึงไมเหลือรองรอยทางโบราณคดีไวใหศึกษาอีกตอไป)  ตอมาในสมัยอยุธยา เมือง
ศรีพโลก็คอยๆ หมดความสําคัญลง อาจเพราะปากแมน้ําตื้นเขินจากการพัดพาสะสมของตะกอนจํานวนมหาศาล 
ประชาชนจึงยายถิ่นฐานลงมาสรางเมืองใหมที่ “บางปลาสรอย” ซ่ึงก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปจจุบัน (วัดใหญอินทา
รามในตัวเมืองชลบุรีปจจุบัน ยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังการคาขายระหวางคนไทย จีน และฝรั่ง บงบอกถึง
บรรยากาศการคาขายอันคึกคักในอดีต)คร้ันสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 พระอินทอาษา 
ชาวเมืองเวียงจันทนพาชาวลาวจํานวนหนึ่งมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหไปตั้ง
ถ่ินอาศัยอยูระหวางเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปจจุบัน) ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงไดรวบรวมเมืองเล็กๆ ตางๆเขาดวยกันจนกลายเปน “จังหวัดชลบุรี” ดังเชน
ทุกวันนี้ 
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ประวัติเมืองพทัยาประวัติเมืองพทัยา  
 

หาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝงทะเลทางภาคตะวันออกของอาวไทยซึ่งจัดไดวะมีความสวยงามอีก
แหงของประเทศไทยที่อยูไมหางจากเมืองหลวงมากนัก คงจะหนีไมพนชายหาด "พัทยา" ที่พัทยานี้   ยังเปนศูนย
รวมของสถานที่ทองเที่ยวยามราตรีตั้งเรียงรายใหนักทองเที่ยวเลือกใชบริการอยางมากมาย เดิมที่ "พัทยา" เปนเพียง
ชายหาดอันสงบเงียบ  เร่ิมรูจักกันจากคําบอกเลาตอกันมาวา เมื่อ พ.ศ. 2310 กอนเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา 3เดอืน 
พระยาตาก (สิน) ขณะนั้นยังเปนพระยากําแพงเพชร ลงความเห็นวา หากกรุงศรีอยุธยายังตอสูกับพมาอยางออนแอ
เชนนี้ ตอไปจะตองสูญเสียกรุงใหพมาอยางแนนอน พระยากําแพงเพชรจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปตั้งหลัก
ใหม ใหมีกําลังทัพเขมแข็งขึ้นคอยกลับมากูกรุงคืน พระยากําแพงเพชรไดเร่ิมเคลื่อนทัพออกจากคายวัดพิชัยมุงหนา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สูพรางรนถอยหนีการตามลา ของทหารพมาไปพลาง จนกระทั่งเลยเขาแขวงเมือชลบุรี 
พระยากําแพงเพชรหยุดพักทัพที่บริเวณหนาวัดใหญอินทรารามในปจจุบัน แลวเดินทัพมุงตรงไปยังจนัทบรีุ ระหวาง
ทางไดพักที่บานหนองไผ ตําบลนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง ปจจุบันอยูดานหลังสถานีตํารวจภูธรพัทยา     ตาม
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเลม 2 กลาวเอาไววา ขณะที่ นายกลม  เปนนายชุมนุมคุมไพร พลอยูที่นั่น 
ตั้งทัพคอยสกัดคิดจะตอรองพระยากําแพงเพชรในตอนนั้นขึ้นชางพลายถือปนนกสับรางแดงพรอม ดวยพลทหารที่
รวมเดินทางมาแหลอมหนาหลัง ตรงเขาไปในระหวางพวกพลนายกลมมาสกัดอยู ดวยเดชะบาร มีบันดาลใหนายก
ลมเกิดเกรงกลัวพระเดชานุภาพวางอาวุธสิ้น พาพรรคพวกพลเขารวมกองทัพกับพระยากําแพง เพชร จากนั้นพระยา
กําแพงเพชรก็น้ําทัพไปหยุดประทับ ณ สถานที่ที่มีหนองน้ําครั้งรุงขึ้น หรือวันอังคารแรม 6 ค่ํา เดือนยี่ 
     นายกลมจึงนําไพรพลหมี่นหนึ่งนําทัพไปถึง ณตําบลหนึ่ง และหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันตอมาจึงเดินทัพ
มาถึง นาจอมเทียนและทุงไกเตี้ย สัตหีบ โดยหยุดพักแรมแหงละคืน ตอมาชาวบานก็เรียกตําบลนี้วา "ทัพพระยา" 

และเปลี่ยนมาเรียกใหม "พัทธยา" เนื่องจากเห็นวาตรงบริเวณที่
พระยาตากมาตั้งทัพนั้นทําเลดี และมีลมทะเลชื่อ "ลมพัทธยา" 
ซ่ึ ง ก็ คื อ ล มที่ พั ด ม า จ า กทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต ไ ปทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในตนฤดูฝน จึงเรียกสถานที่ แหงนี้วา 
"หมูบานพัทธยา" ตอมาปจจุบันคําวา "พัทธยา" ไดเขียนใหม
เปน "พัทยา"  
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สัญลักษณและคาํขวัญจังหวัดชลบุรีสัญลักษณและคาํขวัญจังหวัดชลบุรีสัญลักษณและคาํขวัญจังหวัดชลบุรี   
 

 

 

 
 
ตราจังหวัดชลบุรี  เปนรูปภูเขาอยูริมทะเล  แสดงถึงสัญลักษณสําคัญ 2 ประการของจังหวัด  คือ  

“ทะเล”  หมายถึงความเปนเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ  และ “รูปภูเขาอยูริมทะเล” หมายถึงเขาสามมุข  อันเปน
ที่ตั้งของศาลเจาแมสามมุขอันศักดิ์สิทธิ์   เปนที่เคารพของชาวชลบุรี  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซ่ึงตางมีความเชื่อ
ตรงกันวา ศาลเจาแมสามมุขสามารถดลบันดาลใหความคุมครองผูที่มาเคารพกราบไหวใหพนจากภยันตรายตางๆ
ได  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในทองทะเล      เขาสามมุขจึงกลายเปนปูชนียสถานและสัญลักษณ
สําคัญยิ่งแหงหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด 

  

 

 

 

 
 
ดอกไมประจําจังหวัด  ดอกไมและตนไมประจําจังหวดั

ชลบุรี  คือ  ประดูปา  ช่ือวิทยศาสตร  Pterocarpus macarpus Kurz 
พรรณไมชนิดนี้จัดอยูในวงศถ่ัว  (Papilionoideae)  เปนไมยืนตนขนาด
ใหญ  สูง 15-25 เมตร  เปลือกตนสีน้ําตาลดําแตกเปนสะเก็ด  แผนใบ
ประกอบแบบขนนกเรยีงสลับ  มีดอกระหวางเดือนมีนาคม-เดือน
เมษายน  โดยลักษณะดอกออกเปนชอที่ซอกใบ  กลีบดอกสีเหลืองออน  และมีกล่ินหอมออนๆ  สําหรับการ
นําไปใชประโยชน  เชน  เนือ้ไมใชปลูกสรางอาคารบานเรือน  แกนใหสี
แดงคล้ําใชยอมผา  เปลือกใหน้ําฝาดชนดิหนึ่งใชยอมผาไดด ี 
ใบผสมกับน้ําใชสระผม  และประโยชนในทางสมุนไพร  คือ  แกนมีรส
ขมฝาดรอน ใชบํารุงโลหิต  แกกระษยั  แกคุดทะราด  แกผ่ืนคัน  และขบัปสสาวะพิการ 

 

ดอกประดู 
ดอกไมประจําจังหวัดชลบุรี 

ธงประจําจังหวัดชลบุรี 

““ทะเลงาม ขามหลามอรทะเลงาม ขามหลามอรอย ออยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควายอย ออยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”” 

วิสัยทัศนจังหวัดและพันธกิจวิสัยทัศนจังหวัดและพันธกิจ  
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คานิยมจังหวดัชลบุรี 

ซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ ์

สืบสานประเพณี 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

                     
 
 
 

 
 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกดาน 

2.สรางภูมิคุมกันในสังคม และความปลอดภัยใน

ชีวิต  และทรัพยสิน 

3.บริหารจัดการระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4.สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ดาน 

5.บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 
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ยุทธศาสตรและเปาประสงคยุทธศาสตรและเปาประสงค  
 

 

  

ยุทธศาสตร  

    1.      พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม สรางสังคมแหงการเรียนรูนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
 ชีวิต 

    2.       สงเสริมระบบสวัสดิการสังคมใหรองรับการเปลี่ยนแปลง 
    3.       พัฒนาสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอยปลอดภัย มั่นคงพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
    4.      บริหารจัดการระบบนิเวศนทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และผังเมืองใหเกิด ความสมดุล 
    5.       สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ดานการทองเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอยางมีดุลยภาพ 
    6.    พัฒนาระบบผงัเมือง โครงขายคมนาคมขนสง โครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อรองรับการขยายตัว  

 ทางเศรษฐกิจ  และ  สังคมของจังหวดั 
    7.       บริหารจัดการภาครัฐใหเกิดการบูรณการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใตธรรมาภิบาล 

 
 
  

เปาประสงค 

 1.       เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.        เพื่อใหเกิดสังคมเขมแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.       เพื่อใหทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณและปราศจากมลภาวะ 
 4.        เพื่อใหเศรษฐกิจทุกดานสูมาตรฐานสากล เติบโตอยางยั่งยืน 
 5.       เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถพัฒนาจังหวัดไดอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกัน 

 
 กลยุทธ 

 1.    พัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม จริยธรรมควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชวีิต 
 2.    จัดการองคความรู ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม ใหสามารถ

 นําไป ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 3.   พัฒนาระบบสขุภาพอยางครบวงจรและเสริมสรางคนใหลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 
 4.    สงเสริมระบบและประสานการจัดสวัสดกิารสังคมใหแกทุกกลุมเปาหมาย 
 5.    สงเสริมการมีงานทําใหเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได 
 
 6.    สงเสริม พัฒนาระบบและคณุภาพการศึกษา เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิดานการศึกษา 
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 7.    สรางความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งใหการคุมครองตามสิทธิแหงกฎหมาย 
 8.    เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีภูมิคุมกนัทางสังคม พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
 9.    พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ปองกนัระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และผังเมืองโดยการมีสวน

 รวม 
 10.  พัฒนาการบรหิารจัดการเพือ่ลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 11.  เพิ่มผลิตภาพและมูลคาของสินคาและบริการใหมีมาตรฐาน โดยอาศยัองคความรู เทคโนโลยีและภูมิ

 ปญญาทองถ่ิน 
 12.  พัฒนาเทคโนโลยีทางดานอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสะอาด 
 13.  สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณการกระบวนการผลิต บนพื้นฐานศักยภาพและความเขมแขง็ของ

 ชุมชนอยางสมดุล 
 14.  พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ ของสถานประกอบการ 
 15.  สงเสริมการบริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ ดานการทองเทีย่วทั้งในและตางประเทศ 
 16.  พัฒนา ฟนฟูวฒันธรรมและแหลงทองเที่ยวใหไดคณุภาพมาตรฐาน และอนุรักษสภาพแวดลอมอยาง

 ยั่งยืน 
 17.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
 18.  สงเสริมและสนับสนุนขอมลูดานเศรษฐกจิทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อการ

 พัฒนา 
 19.  บริหารการจัดทําผังเมืองและพัฒนาตามผงัที่สอดคลองกันอยางเปนระบบโดยการบรูณาการ 
 20.  พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง โครงสรางพื้นฐาน และแหลงน้ํา 
 21.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
 22.  พัฒนาองคกร ระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 23.  พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล 
 24.  สนับสนุนการศึกษางานวิจยั เพื่อการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตรจังหวดั 
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ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชลบุรีที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชลบุรี  

จังหวัดชลบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย  หรือริมฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย  ประมาณ
เสนรุงที่ 12  องศา  30  ลิปดา-13 องศา  43 ลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่  100  องศา  45  ลิปดา-101 องศา 45  ลิปดา
ตะวันออก  ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา-ตราด)  รวม
ระยะทางประมาณ 81  กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)  
ระยะทาง 79 กโิลเมตร ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาทีเทานั้น 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวดัชลบุรีมีพื้นที่ทั้งส้ิน 2,726,875 ไร (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศ
ไทย (พืน้ที่ของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร หรือ 513, 115 ตารางกิโลเมตร) 

ทิศเหนือ ติดกับจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ทิศใต  ติดกับจังหวดัระยอง 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวดัฉะเชิงเทรา  จงัหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

             ทิศตะวันตก ติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย 
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เขตการปกครองจังหวัดชลบุรีเขตการปกครองจังหวัดชลบุรี    
 
 
 จังหวัดชลบุรีแบงเขตการปกครองออกแบงเปน  11 อําเภอ  92 ตําบล  687  หมูบาน  การปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบดวย   องคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาลเมือง  8 แหง  เทศบาลตําบล  29  แหง องคการบริหาร
สวนตําบล  60  แหง  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง  คือ  เมืองพัทยา  แยกจากการปกครองของอําเภอบาง
ละมุง  เนื่องจากเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ  ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
 

     อําเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี  ไดแก  อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอพานทอง  อําเภอบาน
บึง  อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะจันทร  อําเภอบอทอง  อําเภอหนองใหญ  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ  และอําเภอ
เกาะสีชัง 
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สภาพทางกายภาพสภาพทางกายภาพ    

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ  ทั้งที่ราบลูกคล่ืนและเนิน
เขา  ที่ราบชายฝงทะเล  ที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง  พื้นที่สูงชันและภูเขา  รวมถึงเกาะนอยใหญอีกมากมายที่ราบลูก
คล่ืนและเนินเขา ของชลบุรี  พบไดทางดานตะวันออกของจังหวัด  ในเขตอําเภอบานบึง  พนัสนิคม  หนองใหญ  ศรี
ราชา  บางละมุง  สัตหีบ  และบอทอง  พื้นที่นี้มีลักษณะสูงๆ ต่ําๆ คลายลูกระนาด  ปจจุบันพื้นที่นี้สวนใหญถูกใช
ไปในการปลูกมันสําปะหลัง  สําหรับ ที่ราบชายฝงทะเล  นั้นพบตั้งแตปากแมน้ําบางปะกง  ถึงอําเภอสัตหีบ  เปนที่
ราบแคบๆชายฝงทะเล  มีภูเขาลูกเล็กๆ สลับเปนบางตอน  ถัดมาคือ  พื้นที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง  มีลําน้ําคลอง
หลวงยาว 130 กิโลเมตร  ตนน้ําอยูที่อําเภอบอทองและอําเภอบานบึง  ผานพนัสนิคม  ไปบรรจบเปนคลองพานทอง

ไหลลงสูแมน้ําบางปะกง  โดยดิน
ตะกอนอันอุดมสมบูรณจากการพัดพา
ของแมน้ําบางปะกงนี้เอง  ไดกอใหเกิดที่
ร า บ ลุ ม เ ห ม า ะ ส ม ต อ ก า
เกษตรกรรม  สวน  พื้นที่สูงชันและ
ภูเขา  นั้น  อยูตอนกลางและดาน
ตะวันออกของจังหวัด  ตั้งแตอําเภอเมือง
ฯ  บานบึง  ศรีราชา  หนองใหญ  และบอ
ทอง  ที่อําเภอศรีราชานั้นเปนตนน้ําของ
อางเก็บน้ําบางพระ  แหลงน้ําอุปโภค
บริโภคหลักแหงหนึ่งของชลบุรี  จังหวัด

ชลบุรีมีชายฝงทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร  เวาแหวงคดโคงสวยงาม  เกิดเปนหนาผาหิน  หาดทรายทอดยาว  ปาชาย
เลน  ปาชายหาด  ฯลฯ  ซ่ึงอาวหลายแหงสามารถพัฒนาไปเปนทาจอดเรือกําบังคล่ืนลมไดเปนอยางดี  อาทิ  ทาจอด
เรือรบที่อําเภอสัตหีบ  เปนตน  สําหรับ เกาะ สําคัญๆมีอยูไมนอยกวา 46 เกาะ  เชน  เกาะสีชัง  เกาะคางคาว  เกาะ
ร้ิน  เกาะไผ  เกาะลอย  เกาะลาน  เกาะครก  เกาะสาก  เกาะขาม  เกาะแสมสาร  และเกาะครามที่อยูในเขตทหารเรือ
ของอําเภอสัตหีบ  เปนแหลงเพาะพันธุและอนุบาลเตาทะเลที่หายากและใกลสูญพันธุของไทย  เปนตน  โดยเกาะ
เหลานี้ทําหนาที่เปนปราการธรรมชาติ  ชวยปองกันคล่ืนลม  ทําใหชลบุรีไมคอยมีคล่ืนขนาดใหญ  ตางจากจังหวัด
ระยอง  จันทบุรี  และตราด  ซ่ึงมักมีคล่ืนใหญกวา   ดวยเหตุนี้เองชายฝงของชลบุรีจึงเต็มไปดวยทาจอด
เรือประมง  และเหมาะแกการสรางทาจอดเรือพาณิชยขนาดใหญ  อาทิ  ทาเรือแหลมฉบังเปนตน   
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตรอน  (Tropical Climate) โดยไดรับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต ในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวางเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ สงผลใหจังหวัดชลบุรีมีฤดูกาลแตกตางกันอยางชัดเจน 3 ฤดู ไดแก    
 
 

 
 
ฤดูรอน  เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม  อากาศคอนขางอบอาว  แตไมถึงกับ
รอนจัด 

ี่

 
 
 

 
 

 
ฤดูฝน   เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม  มีฝนตกกระจายทั่วไป  โดยมักตกหนักใน
เขตปาและภูเขา   

 
 
 
 

 
 

ฤดูหนาว   เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ  อากาศไมหนาวจัด  ทวาเย็น
สบาย  ทองฟาสดใส ปลอดโปรง และมีแดดตลอดวัน  นบัเปนชวงเวลาซึ่ง
ชายหาดจะคกึคักไปดวยนกัทองเที่ยว สวนภาคเกษตรในฤดูนี้เปนเวลาท
คอนขางแลง  เพราะฝนทิ้งชวงหลายเดือน 
 

  

  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/813/11813/images/rain.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/nicha5-934/2007/08/04/entry-1&usg=__7dusedRSvGJARzdwgEuhV4D-acE=&h=254&w=300&sz=17&hl=th&start=30&zoom=1&tbnid=ehrY9HQcbxa45M:&tbnh=111&tbnw=134&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&um=1&hl=th&biw=1899&bih=903&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1521&vpy=589&dur=31&hovh=203&hovw=240&tx=116&ty=114&ei=ROuFTN2-Ao6MvQOpy7WcBA&oei=p-mFTPCZGsW8cZOSpJsG&esq=3&page=2&ndsp=33&ved=1t:429,r:31,s:30


  60 ขอมูลจังหวัดชลบุรี

 

ขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

การเดินทางการเดินทาง  
 ชลบุรีเปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ  โดยมีระบบการคมนาคมขนสง
ทั่วถึงและสะดวกในทุกดานทั้งการขนสงทางบก   ทางเรือ  และทางอากาศ   รวมทั้งมีการขนสงทางทอสําหรับ
สินคาเหลว ไดแก น้ํามันและสารเคมี  การคมนาคมและขนสงของจังหวัดชลบุรีในปจจุบันอาศัยทางบกเปน
หลัก  นอกจากนั้นยังมีการขนสงทางเรือและทางอากาศ   ซ่ึงสามารถพัฒนาศักยภาพใหเพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง 

                           การขนสงทางอากาศ  
จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แหงคือ สนามฝกบินบางพระ และสนามบินอู
ตะเภา   โดยสนามฝกบินบางพระตั้งอยูในอําเภอศรีราชา    เปนสนามฝกซอม
สําหรับเครื่องบินลําเล็ก จึงไมไดเปดใหบริการขนสงทางอากาศเพื่อการ
พาณิชยทั่วไป 
      

                                          การขนสงทางน้ํา  
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร เอื้ออํานวยตอการขนสงทาง
ทะเล  กลาวคือดานตะวันตกของจังหวัดเปนชายฝงที่มีแนวยาวระยะทางหลาย
รอยกิโลเมตร โดยหลายแหงเปนชายหาดที่งดงาม และบางแหงเหมาะจะเปน
ทาจอดเรือ  สงผลใหชายฝงทะเลของจังหวัดมีทาเทียบเรือประมงและทาเทียบ
เรือสินคา  ทั้งที่เปนทาเทียบเรือของเอกชนและทาเทียบเรือพาณิชยสําหรับ
ขนสงสินคาไปตางประเทศ รวมถึงการขนสงสินคาเลียบตามชายฝงทะเลตะวันออกเขาสูทาเรือกรุงเทพฯ 
 

                                   การขนสงทางรถไฟ 
การขนสงทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัยเสนทางรถไฟสายตะวันออก โดย
เร่ิมตนจากกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อําเภอศรีราชา เมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกการรถไฟแหงประเทศไทยจึงดําเนินการ
กอสรางทางรถไฟสายนี้ขึ้นเพื่อรองรับการขนสงสินคาจากทาเรือน้ําลึกสัตหีบ 
ทาเรือน้ําลึกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและทาเรือน้ําลึกนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด                               

                                       การขนสงทางรถยนต 
การขนสงทางรถยนต เปนระบบการคมนาคมสําคัญที่ สุดของจังหวัด
ชลบุรี  และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน โครงขายนี้อยูในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สรางเสร็จแลวเปน
ระยะทาง 745.497 กิโลเมตร   เปนทางหลวงแผนดินรวมระยะทาง 745.497 
กิโลเมตร และระยะทางตอ 2 ชองจราจรคิดเปนระยะทาง  1,191.408  กิโลเมตร 
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