
๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.) ตั้งอยู่ในบริเวณ เลขที่ ๒    
ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ โทรสาร 
(Fax) ๐๒๔๗๕ ๔๐๖๙ เว็บไซต์ของสถาบัน http://www.navy.mi.th/dockyard/doced/SD/ webschool/ 
index.html   

๒. ประวัติสถาบัน  
รร.ชอร.ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๔๘๘ โดยรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ หรือ

เทียบเท่า เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร ๑ ปี เรียกว่า “ช่างฝึก” ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๒ ได้เปลี่ยนมารับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๗ หรือเทียบเท่า เรียกว่า “นักเรียนช่าง” “นักเรียนช่างยุทธโยธา” 
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนช่างยุทธโยธา” เป็น “โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ”ตามล าดับ ต่อมา  
พ.ศ.๒๕๐๕ ไดเ้ปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนช่าง อร. เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน พ.ศ.๒๕๐๗ ได้เปิด
หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะช่างโรงงานชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ๑๒ สัปดาห์ และ
ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมาโดยตลอด  จนกระทั่งใน พ.ศ.๒๕๓๗  ทร. อนุมัติหลักการให้ปรับปรุงเป็น
หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๖ ระยะเวลาด าเนินการศึกษา ๓ ปี โดยรับผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ๔ สาขา คือ สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงานเรือ สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า
เรือ สาขาวิชาชีพช่างต่อเรือ และสาขาวิชาชีพช่างการอู่เรือ จนใน พ.ศ.๒๕๔๙ หลักสูตรนักเรียนช่างกรม
อู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๔๙ 
และต่อมาใน พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (ปวช.รร.ชอร.ฯ) จนถึงปัจจุบัน 

๓. สัญลักษณส์ถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.navy.mi.th/dockyard/doced/SD/%20webschool/%20index.html
http://www.navy.mi.th/dockyard/doced/SD/%20webschool/%20index.html


๒ 
 

ความหมายของเครื่องหมายต่าง ๆ ภายในสัญลักษณ์ 
 เชือก หมายถึง ความกลมเกลียว ผสมผสาน ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 เฟือง หมายถึง สัญลักษณ์ทางช่าง ความแข็งแรง พลัง 
 สมอ หมายถึง การยึดเหนี่ยว เกาะติด 
 โซ่ หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวพัน 
 ตัวอักษร หมายถึง ชื่อสถาบันและชื่อหน่วยโดยใช้สีเลือดหมู  ซึ่งหมายถึง โลหิตของ
   พระวิษณุกรรม หรือความเข้มข้น 

๔. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ  
๔.๑ นโยบายของโรงเรียน 
 ๔.๑.๑ ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานช่างเทคนิคด้านการสร้าง ซ่อมเรือและ

ยานพาหนะท่ีใช้ในกองทัพเรือ 
 ๔.๑.๒  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และการ

พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้ 
 ๔.๑.๓ ส่งเสริมด้านความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ระเบียบวินัย จิตส านึก

รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
 ๔.๑.๔ พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน การด ารงชีวิต

อย่างมีความสุข ส่งเสริมด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ ์และ สังคม 
 ๔.๑.๕ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานข้างเคียง รวมทั้งหน่วยงาน

ต่าง ๆ ใน ทร. และชุมชนใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 ๔.๑.๖ ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่

สืบไป 
 ๔.๑.๗ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน 
 ๔.๑.๘ ส่งเสริมบุคลากรให้มีพัฒนาการทางด้านความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 ๔.๑.๙  ส่งเสริมให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔.๑.๑๐ รณรงค์ในทุกวิถีทางเพ่ือป้องกันและปราบปราม ไม่ให้นักเรียนเสพสิ่งเสพติดทุกประเภท 

ละเว้นจากการเล่นการพนัน และอบายมุขต่าง ๆ 
๔.๒  วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

รร.ชอร.ฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาของ ทร. และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  โดยก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียนให้ครอบคลุมด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ด้านการก ากับตรวจสอบและรายงาน ด้านบุคลากร และด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียน  

๔.๓  ภารกิจ/พันธกิจ 
รร.ชอร.ฯ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา อบรม พัฒนา นรช.อร. 
 

๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์
๕.๑  ปรัชญาโรงเรียน 

รู้จริงการท างาน  สร้างภูมิต้านทานชีวิต เสริมจิตอาสา  
 



๓ 
 

๕.๒ ปณิธาน 
รร.ชอร.ฯ จะผลิตบุคลากรให้เป็นช่างที่มีคุณภาพ รู้รอบ รู้คิด มีจิตอาสา สามารถปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา มีวินัย  มีความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๕.๓ วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรระดับอาชีวศึกษา เพ่ือปฏิบัติงานในอู่เรือของประเทศ  

๕.๔ ค าขวัญ 
รู้รอบ รู้คิด มีจิตอาสา  

๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 

ผังการจัดส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเตรียมการและบริการ 

ผอ.รร.ชอร.ฯ 

ผอ.กศษ.กพช.อร. 

- ครูวิชาเครื่องมือการชา่ง ๑ 
- ครูวิชาเครื่องมือการชา่ง ๒ 
- ครูวิชาคณิตศาสตร์ 
  และวิทยาศาสตร์ 
- ครูวิชาเครื่องยนต ์
- ครูวิชาไฟฟา้ 
- ครูวิชาเครื่องกล 
- ครูวิชาชา่งต่อเรือ 
- ครูวิชาเขยีนแบบ 
- ผู้ช่วยครูวิชาเครื่องมือการช่าง 
 

- นายทหารธุรการ 
- เสมียน 
- เสมียน 

 

- นายทหารปกครอง 
- ผู้ช่วยนายทหารปกครอง 

- นายทหารเตรียมการ 
  และบรกิาร 
- เจ้าหนา้ที่บริการ 
-  เจา้หน้าที่บรกิาร 
- เจ้าหนา้ที่บริการ 
 
 

รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ 

สนง.ประกนัคุณภาพการศึกษา 



๔ 
 

๗. รายช่ือผู้บังคับบัญชาและกรรมการสถานศึกษา 

๗.๑  รายชื่อผู้บังคับบัญชา 

๗.๑.๑ พล.ร.ท.พิทักษ ์  พิบูลทิพย์ จก.อร. 
๗.๑.๒ พล.ร.ต.สุทธินันท ์ สกุลภุชพงษ์ รอง จก.อร. (๑)  
๗.๑.๓ พล.ร.ต.ส าราญ โชติทัตต์ รอง จก.อร. (๒) 
๗.๑.๔ พล.ร.ต.อธินาถ ปะจายะกฤตย์ รอง จก.อร. (๓) 
๗.๑.๕ พล.ร.ต.ทินกร ตัณฑากาศ จก.กพช.อร. 
๗.๑.๖ น.อ.จตุพร ศุขเฉลิม รอง จก.กพช.อร. 
๗.๑.๗ น.อ.ธนฤกษ์   วรชาตินักรบ ผอ.กศษ.กพช.อร. 
๗.๑.๘ น.อ.ยุทธนา ดวงจันทร์ รอง ผอ.กศษ.กพช.อร. 
๗.๑.๙ น.อ.ชลิต เจริญวัฒนะโภคา ผอ.รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 

๗.๒ รายชื่อกรรมการสถาบัน 
๗.๒.๑  จก.กพช.อร.  ประธาน 
๗.๒.๒ รอง จก.กพช.อร.  รองประธาน 
๗.๒.๓ ผอ.กพ.อร.  กรรมการ 
๗.๒.๔ ผอ.กศษ.กพช.อร.  กรรมการ 
๗.๒.๕ ผอ.กพห.อจปร.อร.  กรรมการ 
๗.๒.๖ ผอ.รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒.๗  รอง ผอ.รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๒.๘  พระมหาสมคิด  ปิยวณโณ ตัวแทนชุมชนวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรรมการ 
๗.๒.๙ อาจารย์มงคล  ไชยศรี    นักวิชาการ  กรรมการ 

๗.๒.๑๐ อาจารย์อุดม    ชื่นใจดี    นักวิชาการ  กรรมการ 
๗.๒.๑๑ น.อ.วุฒิชัย      วิถีสวัสดิ์  ตัวแทนศิษย์เก่า กรรมการ 
๗.๒.๑๒  นายนิติ บุญโสม ตัวแทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
๗.๒.๑๓  นายวรินทร ตนุวงษ์วิวัฒน์   ตัวแทนโรงเรียนจิตรลดา  กรรมการ 

 

๘. ข้อมูลก าลังพล รร.ชอร.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

สังกัด 
ชั้นยศ 

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน ลูกจ้าง 

บก.รร.ชอร.ฯ ๒ ๓ ๒ ๗ 
ฝ่ายศึกษาฯ ๕ ๓ - ๘ 
ฝ่ายปกครองฯ ๒ ๒ - ๔ 
ฝ่ายเตรียมการและบริการฯ ๑ ๓ - ๔ 
สนง.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ๑ ๑ - ๒ 

รวม ๑๑ ๑๒ ๒ ๒๕ 

 

 



๕ 
 

๙. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

คุณวุฒิ 
ครูวิชาสามัญ ครูวิชาชีพ รวมตาม

คุณวุฒิ สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน 
ป.เอก - - - - - 
ป.โท - - - - - 
ป.ตรี ๑ - ๑ ๑ ๓ 

ต่ ากว่า ป.ตรี - - ๖ ๑ ๗ 
รวมทั้งหมด ๑ - ๗ ๒ ๑๐ 

 

๑๐. หลักสูตรการศึกษา 
 รร.ชอร.ฯ มีหลักสูตรการศึกษา จ านวน ๔ สาขา ประกอบด้วย  
 ๑๐.๑ สาขาวิชาช่างต่อเรือ 

๑๐.๒ สาขาวิชาช่างการอู่เรือ 
๑๐.๓ สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ 
๑๐.๔ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ 

๑๑. จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ สาขาวิชาช่าง ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ รวม 
๑. สาขาวิชาช่างต่อเรือ ๑๙ ๒๙ ๒๘ ๗๖ 
๒. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ ๔ ๙ ๕ ๑๘ 
๓. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ ๒๓ ๒๔ ๓๑ ๗๘ 
๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ ๑๑ ๖ ๖ ๒๓ 
 รวม ๕๗ ๖๘ ๗๐ ๑๙๕ 

 

๑๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา (คุณวุฒิ/อายุ/แผนการเรียน/จ านวนที่รับ) 
๑๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  โดยมี

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ถ้าผ่านการสอบคัดเลือกได้แล้ว ปรากฏภายหลังว่าเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐  
จะถูกตัดสิทธิ์) 

๑๒.๒ มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๑๒.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยก าเนิดก็ได ้

๑๒.๔ จ านวนที่รับ ๘๐ นาย 
 

๑๓. สิทธิของผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑๓.๑ เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิ

การศึกษาเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓.๒ บรรจุเป็นพนักงานราชการ ใช้สิทธิประกันสังคม 



๖ 
 

๑๓.๓ บรรจุเป็นพนักงานบริษัทอู่กรุงเทพ จ ากัด ใช้สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๑๓.๔ ได้รับเงินเดือน ๑๑,๒๘๐ บาท  ค่าครองชีพ ๑,๐๐๕ บาท  รวม ๑๒,๒๘๕ บาท 
 

๑๔.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑๔.๑ มีความรู้และทักษะงานช่างสร้าง/ซ่อมเรือและยานพาหนะที่ใช้ใน ทร. สามารถปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
๑๔.๒ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับวัย 
๑๔.๓ มีความมุมานะพยายาม มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ด้านทักษะ ภาษา และเทคโนโลยี              

ใหม ่ๆ อยู่ตลอดเวลา  
๑๔.๔ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล 
๑๔.๕ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตต่อตนเอง            

และผู้อ่ืน 
๑๔.๖ มีความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
๑๔.๗ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๑๔.๘ มีความภูมิ ใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่ ง            

ความเป็นไทย 
๑๔.๙ มีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานและปลอดสิ่งเสพติดให้โทษ 
    

๑๕. งบประมาณในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 ๑๕.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๒,๔๐๙,๔๓๖ บาท ประกอบด้วย 
  ๑๕.๑.๑ งบประมาณประจ าปี                       ๑๑,๔๐๙,๕๒๓ บาท  
  ๑๕.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ                             ๙๙๙,๙๑๓      บาท 
 ๑๕.๒ งบประมาณเหลือคืนสุทธิ                                   ๑๘๖,๘๑๒.๘๐ บาท 
 ๑๕.๓ งบด าเนินการจัดการศึกษา (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและเงินเดือนข้าราชการ) จ านวน 
๔,๘๖๐,๕๘๐ บาท  ประกอบด้วย  
  ๑๕.๓.๑ งบประมาณประจ าปี                             ๓,๕๒๙,๐๑๓ บาท  
  ๑๕.๓.๒ เงินนอกงบประมาณ                             ๑,๓๓๑,๕๖๗ บาท 
 ๑๕.๔ งบประมาณด้านสื่อ/โสต อุปกรณ์ช่วยฝึก นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ห้องสมุด และ
ระบบสารสนเทศ  จ านวน ๖๘๑,๗๕๔ บาท ประกอบด้วย 
   ๑๕.๔.๑ สื่อโสต/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก          ๑๗๓,๗๘๑  บาท  
                          (๒๐๘,๗๘๑ บาท – ๓๕,๐๐๐ บาท) 
   ๑๕.๔.๒ นวัตกรรม/สร้างองค์ความรู้                   ๓๕,๐๐๐ บาท 
   ๑๕.๔.๓ ระบบสารสนเทศ               ๔๗๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๕.๔.๔ ระบบห้องสมุด                                         ๒,๙๗๓  บาท  
 ๑๕.๕ งบประมาณด้านวัสดุที่ใช้ฝึกปฏิบัติ (วัสดุสิ้นเปลือง)        ๕๘๖,๘๓๒  บาท 
 
 

....................................................... 


