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ประวัติของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดต้ังขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขยายการศึกษาด้านวิชาชีพ
ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาระยะท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539)   โดยได้มอบให้กรมอาชีวศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดต้ังวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีอยู่ในเป้าหมายของการจัดต้ัง วิทยาลัยสารพัดช่าง 
 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2533 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรี      
ในการจัดต้ังวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  พิจารณาใช้ท่ีดิน
บางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ด้านท่ีติดกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) เป็นสถานท่ีก่อสร้าง 
โดยมี นางนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  เป็ นผู้ประสานงานกับจังหวัด
ปราจีนบุรี  กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  ต่อมาเมื่อวันท่ี  24 มิถุนายน 2534  จังหวัดปราจีนบุรี
แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีก่อสร้างหอพระประจ าจังหวัด  โดยได้จัดหาท่ีดินทดแทนให้ใหม่ใน
บริเวณด้านตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นท่ีดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ปจ.221  เนื้อท่ีเดิม 19-2-67 
ไร่   ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนาย เกษม  หน่ายคอน  
เป็นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงแต่งต้ัง  นายสุดใจ  ดวงสว่าง 
เป็นผู้ประสานงานในการจัดต้ัง  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 ต่อมาภายหลัง จากการตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าวกับราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรี   พบว่า ตามกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 ได้ก าหนดให้ท่ีดินบริเวณนั้น  เป็นพื้นท่ีสีเขียวอ่อน  ประเภทท่ีโล่ง
แจ้ง เพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม  ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใช้ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการส านักผังเมือง   เมื่อวันท่ี  21 พฤษภาคม 2535 กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื่นหนังสือ
ขอให้ส านักผังเมืองทบทวนมติคณะกรรมการผังเมืองใหม่  
 วันท่ี 6 กันยายน 2535  ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งท่ี 2 ก็ยังคงยืนยันมติเดิม พร้อมท้ัง
เสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ท่ีดินพื้นท่ีแปลงเดียวกัน ท่ีอยู่ทางทิศเหนือของท่ีดินแปลงเดิม ซึ่งผังเมืองก าหนดพื้นท่ีไว้
เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปล่ียนกับท่ีดินดังกล่าว ในท่ีสุดกรมพลศึกษาได้เห็นชอบ
สับเปล่ียนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พื้นท่ีด้านเหนือของแปลง ปจ.221  เนื้อที่ 13-0-70 ไร่  
 เมื่อทุกอย่างพร้อม วันท่ี 16 มิถุนายน 2536  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดต้ัง วิทยาลัยสารพัด-
ช่างปราจีนบุรี  โดยต้ังอยู่เลขท่ี 306/1 ถนนราษฎรด าริ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนาย
สุดใจ  ดวงสว่าง  เป็นผู้อ านวยการ พร้อมด้วยนายสมหมาย  สว่างศรี    และนายโชติปรีชา  แก้วกังวาล เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ ปี 2536 จ านวน 35,052,200.- บาท มีอาคารต่างๆ 
รวม 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (3419) จ านวน  2 หลัง 

2. อาคารส านักงานหอประชุม  (35640) จ านวน  1 หลัง 

3. บ้านพักอาศัย 7 – 8  (35410)  จ านวน  1 หลัง 

4. บ้านพักครู  6  หน่วย   (3003)  จ านวน  3 หลัง 
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5. บ้านพักภารโรง  2 หน่วย  (36001) จ านวน  3 หลัง 

ปีการศึกษา  2538  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน  มีดังนี้ ช่างซ่อมช่างยนต์, ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์, อาหาร ขนม, บัญชีร้านค้า, ช่างตัดผมชาย,  ช่างเสริม
สวยสตรี, ตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี, ศิลปะประดิษฐ์  โดยตระหนักถึงภาระหน้าท่ี   ในการฝึกอบรมและให้บริการ ทาง
วิชาชีพแก่ประชาชนท่ีด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา หาความรู้ และผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ขยัน 
อดทน และซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ และการงาน โดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
ของประเทศ 

พ.ศ. 2540     เปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ประเภทวิชาช่าง-
อุตสาหกรรมคือ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา  พณิชยการ ได้
มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เป็นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมนโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2546 เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

พ.ศ. 2547  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก 
 พ.ศ. 2549  เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขางานการท่องเท่ียว  
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
ภาคปกติ 
 พ.ศ. 2550  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง และ  เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยี
ส านักงาน ระดับ ปวส. (ภาคปกติ) 
 พ.ศ. 2552 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานติดต้ังไฟฟ้า ระดับ ปวส.              
ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ภาคปกติ และเทียบโอนความรู้     และประสบการณ์ 
ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 พ.ศ.2553 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขางานมัคคุเทศก์ท่ัวไป ระดับ 
ปวส. ระบบทวิภาคี 
 พ.ศ. 2554 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์      ระดับ ปวส.  
ระบบทวิภาคี 
 พ.ศ. 2555  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
 พ.ศ. 2556  ได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษา    สู่ความเป็น
เลิศ ระดับ 5 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2556 
 พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จ านวน  1  หลัง และเปิดการเรียนการสอน
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ระบบทวิภาคี 
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ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี 2557, และโล่ประกาศเกียรติคุณ   “สถาบันอาชีวศึกษาดีเด่น  โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า” 
ประจ าปี 2557 
 พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯได้สร้างเหรียญ
หลวงพ่อเพชร ด้านหลังเป็นพระวิษณุกรรม เป็นท่ีระลึกจ านวน 2539 เหรียญ 
 ทีมหุ่นยนต์ “มหาโพธิ์”วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี  2558 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปี 2558 

จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัลส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก (Star) และมีคะแนนเต็ม   100  คะแนน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

พ.ศ. 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 
การพัฒนาระบบนิเทศ โดยระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคตะวันออก  และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2559 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2560 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวส.              
(ภาคสมทบ) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ) 

 

นับต้ังแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  9  คน  ดังนี้ 
1. นายสุดใจ ดวงสว่าง ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2536 - 2540 

2. นายโกศล ศรีขวัญ  ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2540 – 2541 

3. นายสุธี  เข็มทอง  ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2541 – 2543 

4. นายสมหมาย สว่างศรี  ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2543 – 2551 

5. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 – 2553 

6. นายจ าลอง กล่อมอยู่ ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2554 – 2554 

7. นายโสภา มะเครือสี ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2555 – 2556 

8. นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2556 – 2559 

9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และนโยบายของสถานศึกษา  
  

วิสัยทัศน์ 



                                                                                                                   
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         
พันธกิจ 
   1.  ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  สอดคล้อง กับความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่น  และตลาดแรงงาน 
   2.  ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ  และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 
   3.  จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
   4.  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
นโยบาย 
   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 
   3. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   4. มีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก 
  
จุดเน้น 
      ปีแห่งความสุข คุณภาพและบริการ 
  
ปรัชญา 
      “วินัยดี  มีคุณธรรม  ก้าวน าวิชาชีพ” 
          
พุทธศาสนสุภาษิต 
        “โยคา เว ชายเต ภูริ” 
        “ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน” 
 
อัตลักษณ์คุณธรรม 
 รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 
 
อัตลักษณ ์
         “จิตสาธารณะ ทักษะเย่ียม” 



                                                                                                                   
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 

          จิตสาธารณะ  หมายถึง  การเป็นผู้มีความตระหนักและอาสาช่วยเหลืองานท่ี    เป็นประโยชน์แก่องค์กร 
สังคม และประเทศชาติ 

ทักษะเย่ียม    หมายถึง  การเป็นผู้มีความสามารถและช านาญทางด้านวิชาชีพปฏิบัติจริงมีผลงานเป็นที่
ยอมรับ 
 
เอกลักษณ ์
      “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 
                   
วัฒนธรรม 
       “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี” 

 
สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 

 
 

สีประจ าวิทยาลัย 
  “น้ าเงิน เหลือง” 
 
 ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
  “ดอกอินทนิล” 
 
 
 
 

      ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
          วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
           306/1 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
  โทรศัพท์: 037-212220 โทรสาร:  037-216825 
  E-mail: ppc3659@gmail.com เนื้อที่ 13-0-70 ไร ่
 
 
 
 
 

mailto:ppc3659@gmail.com


                                                                                                                   
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

นางศรัญญา  สุขปลั่ง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายอภัย  งามแสง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายภาคภูมิ นาคทิพย์ 
 

หัวหน้างานกิจกรรม 

นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง 

นายรัฐพล  ปั้นทอน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน 

นางสาวสุภาวดี  สุวรรณชยัรบ

หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

นายอภิรมณ์  สรรพาณิชย์ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

นางภัชรานันท์  จันทชิด
หัวหน้างานวางแผน 

และงบประมาณ 

นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 

นายปวีณ  แก้วใส 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นายอานนท์  เอื้อเฟื้อ 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ 

นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวกมลชนก  สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและการประกอบธุรกิจ 

นางนภิา  งามแสง 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวธนาพร  บุญเปล่ง 

หัวหน้างานบคุลากร 

 

นางสาวธนาพร  บุญเปล่ง 
หัวหน้างานบัญชี 

นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล

หัวหน้างานการเงิน 

นายชัยยศ  มีสวัสดิ ์
หัวหน้างานทะเบียน 

นายชัยยา  วิลัยไสย์ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

นายประวิทย์  แว่นทิพย์ 

หัวหน้างานพัสด ุ

นายสมเกียรติ  สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 

นางนรีรัตน์  สมใจ   
หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นทอง

หัวหน้างานวิทยบริการ 
และห้องสมุด 

นายภูมิพัฒน์  ยวงการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 

นายรณชัย  เขียวชอุ่ม 
หัวหน้างานส่ือการเรยีนฯ 

 

นายเสรี  เสนชู 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

นายสมเกียรติ  สุขปลั่ง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

นายวันชัย  พันธุมงคล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน 

นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

นางสาวกมลชนก สว่างกุล 
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเท่ียว 

นายชัยยศ  มีสวัสด์ิ 
 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ ฯ 

นางนรีรัตน์  สมใจ  
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 

นายสมภพ  มงคล
หัวหน้างานอาคาร ฯ 

นางดวงพร  ศรีปะโค 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

นายอภัย  งามแสง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 



                                                                                                                   
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 
 


