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1.1 ประวตัขิองสถานศกึษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขยายการศึกษา
ด้านวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาระยะที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) โดยได้
มอบให้กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพขึ้น
ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของการจัดตั้ง วิทยาลัย
สารพัดช่าง 
 วันที ่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับ 
จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  พิจารณาใช้ที่ดินบางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ด้านที่ติดกับศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุร ี (หลังเก่า) เป็นสถานที ่ก่อสร้าง โดยมี  นางนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นผู้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรี กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้
ความเห็นชอบ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔ จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งความประสงค์ ที่จะใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นที ่ก่อสร้างหอพระประจำจังหวัด โดยได้จัดหาที ่ด ินทดแทนให้ใหม่ในบริเวณด้าน 
ตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ ่งเป็นที ่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ปจ.๒๒๑  เนื ้อที ่เดิม  
๑๙-๒-๖๗ ไร่ ซึ ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุ รี ขณะนั้น  
นายเกษม หน่ายคอน เป็นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
จึงแต่งตั้ง นายสุดใจ ดวงสว่าง เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 ต่อมาภายหลัง จากการตรวจสอบพื ้นที ่ด ังกล่าวกับราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุ รี พบว่า 
ตามกฎกระทรวง ซึ ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ได้กำหนดให้ที ่ดินบริเวณนั้น   
เป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ประเภทที่โล่งแจ้ง เพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่อนุญาต
ให้ใช้ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๓๕ กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื ่นหนังสือขอให้สำนักผังเมืองทบทวนมติคณะกรรมการ 
ผังเมืองใหม่  
 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๕ ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๒ ก็ยังคงยืนยันมติเดิม
พร้อมทั้งเสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินพื้นที่แปลงเดียวกัน ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงเดิม 
ซึ่งผังเมืองกำหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว  
ในที่สุดกรมพลศึกษาได้เห็นชอบสับเปลี่ยนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พื้นที่ด้านเหนือของแปลง ปจ.๒๒๑  
เนื้อที่ ๑๓-๐-๗๐ ไร่  
 เมื ่อทุกอย่างพร้อม ว ันที่  ๑๖ มิถ ุนายน ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ 
จัดตั ้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยตั ้งอยู ่เลขที่ ๓๐๖/๑ ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุดใจ ดวงสว่าง เป็นผู้อำนวยการ พร้อมด้วย  
นายสมหมาย สว่างศรี และ นายโชติปรีชา แก้วกังวาลเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินการปี ๒๕๓๖ จำนวน ๓๕,๐๕๒,๒๐๐.- บาท มีอาคารต่าง ๆ รวม ๕ รายการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น (๓๔๑๙) จำนวน  ๒ หลัง 
๒. อาคารสำนักงานหอประชุม (๓๕๖๔๐)  จำนวน  ๑ หลัง 
๓. บ้านพักอาศัย ๗ – ๘ (๓๕๔๑๐)    จำนวน  ๑ หลัง 
๔. บ้านพักครู ๖ หน่วย (๓๐๐๓)   จำนวน  ๓ หลัง 
5. บ้านพักภารโรง ๒ หน่วย (๓๖๐๐๑)  จำนวน  ๓ หลัง 
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ปีการศึกษา ๒๕๓๘ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีดังนี้ ช่างซ่อมช่างยนต์ ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์ อาหาร ขนม บัญชีร้านค้า 
ช่างตัดผมชาย ช่างเสริมสวยสตรี ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ศิลปะประดิษฐ์ โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ใน
การฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาหาความรู้ และผลิต
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพการงาน โดยให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรมคือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชา พณิชยการ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  
ภาคสมทบ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการ
ท่องเที่ยว ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ภาคปกติ 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง  และ เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน ระดับ ปวส. (ภาคปกติ) 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ 
ปวส. ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ภาคปกติ และเทียบโอนความรู้  
และประสบการณ์ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 พ.ศ.๒๕๕๓ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว สาขางาน
มัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์  
ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศ ระดับ ๕ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จำนวน ๑ หลัง และเปิดการเรยีน
การสอนประเภท วิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ระบบทวิภาคี 

ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “สถาบันอาชีวศึกษาดีเด่นโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ” ประจำปี ๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 
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๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ได้สร้างเหรียญหลวงพ่อเพชร ด้านหลังเป็นพระวิษณุกรรม เป็นที่ระลึกจำนวน ๒๕๓๙ 
เหรียญ จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ทีมหุ ่นยนต์ “มหาโพธิ์” วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันหุ ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก (Star) และมีคะแนน
เต็ม ๑๐๐  คะแนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาการ การพัฒนาระบบนิเทศ โดยระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคตะวันออก 
และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวส.  
(ภาคสมทบ) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ) 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
(5 ดาว) ประจำปีการศึกษา 2560 
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 
11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ กลุ่มท่ี 11.2 ด้าน Smart Farm ชื่อผลงาน Green House 
 พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็กระดับ 
เหรียญทอง ประจำการศึกษา 2561 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ผ่านการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ร ับรางวัลชนะเลิศระดับ เหรียญทอง ประเภทที่  9 
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of 
things ชื่อผลงาน Smart Home 

พ.ศ. 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 

พ.ศ. 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี ได้ร ับรางวัลกา รแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพิ้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตัดแต่ง
ทรงผมสุภาพบุร ุษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที ่พลเมือง  
และประวัติศาสตร์ชาติไทย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ด้านการ
อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
(3 ดาว) ประจำปีการศึกษา 2563 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 
2563 ทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้  

1) ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงาน
แสงอาทิตย์  

2) ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน Banana Jelly 
3) ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน อินทรานาคราช 
4) ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงาน อ่างล้างมือ

แบบเซ็นเซอร์ป้องกัน Covid – 19 เคลื่อนที่ได้ 
5) ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์กำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ชื่อผลงาน Future Smart Farms 

 พ.ศ. 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การออกแบบการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
และ การประกวดขับร้องเพลงไทยสากลหญิง 
 พ.ศ. 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ การแข่งขันประกวด stem ระดับชั้น ปวช. 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับชั ้น ปวช. และ ปวส. การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลล์ 
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ทักษะงานยานยนต์ดีเซล และทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
 พ.ศ. 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ การประกวดตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาติไทย การประกวดรักการอ่าน ทักษะงานจักรยานยนต์ และทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

พ.ศ. 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
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นบัตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้วิทยาลยัฯ จนถงึปจัจุบนั มผีูบ้รหิารสถานศกึษาจำนวน 11 คน ดังนี ้
1. นายสุดใจ  ดวงสว่าง  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ 
2. นายโกศล  ศรีขวัญ   ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 
3. นายสุธี  เข็มทอง   ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 
4. นายสมหมาย สว่างศรี   ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๑ 
5. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
6. นายจำลอง  กล่อมอยู่  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๔ 
7. นายโสภา  มะเครือสี  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
8. นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – 2562 
10. นางอุบล  สารากิจ   ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2562 – 2563 
11. นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล  ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายและยทุธศาสตร์ของสถานศกึษา 
 

วสิยัทัศน ์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐานการประกันคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง      
 

พันธกิจ 
   ๑. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
    ๒. ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
    ๓. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
    ๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
    1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานในระดับสากล 
    2. เพิ่มการมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา 
    3. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 
    4. ยกระดับองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
    5. เพิ่มขีดความสามารถครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
    6. ครู บุคลากร และผู้เรียน มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความตะหนักที่สำคัญของ
การดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นโยบายของวทิยาลยัสารพดัชา่งปราจนีบรุี 
    ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 
    ๓. จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
    ๔. มีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก 

จดุเนน้  :   มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีสุขอย่างพอเพียง 
ปรชัญา  :   วินัยดี มีคุณธรรม ก้าวนำวิชาชีพ    
พุทธศาสนสภุาษิต      :  “โยคา เว ชายเต ภูริ” 
                               “ปญัญา ย่อมเกิดข้ึน เพราะการฝึกฝน” 
คุณธรรมอตัลักษณ ์  :    รับผดิชอบ มีวินัย ใจอาสา 
คุณธรรม 
เปา้หมาย 

พฤตกิรรมบ่งชีเ้ชิงบวก 
ผูบ้รหิาร คร/ูเจา้หนา้ที ่ นกัเรยีน นกัศกึษา 

รบัผิดชอบ 

- เข้าประชุมตรงเวลา - ส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถว้น   

- รับผิดชอบต่อหน้าที ่ - รับผิดชอบต่อหน้าที ่ - ทำความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ 

   - ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน 

มวีนิยั 

- เป็นแบบอยา่งที่ดี - เป็นแบบอยา่งที่ดี - มีวินยัในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

- ปฏบิัติตามระเบียบ 
ข้อตกลงของสถานศึกษา 
  

- เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
  

- ไม่เสียบสายชาร์จโทรศัพทภ์ายในวิทยาลัยฯ 

- ไม่ใช้โทรศัพท์ระหวา่งเรียน 
- ตรงต่อเวลาในการเข้าแถวหน้าเสาธง 
- ปฏบิัติตามระเบียบ ข้อตกลงของสถานศึกษา 

ใจอาสา 

- เป็นผู้ให ้ - เป็นผู้ให ้
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ 
ชุมชน และสังคม 

- คำนึงถึงประโยชน์สว่นรวม 
มากกว่าประโยชน์สว่นตน 

- อุทิศเวลา เพื่อวิทยาลยัฯ สังคม และชมุชน - มีใจอาสาช่วยงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

- เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 - ช่วยเหลือน้อง พี่ และเพือ่น 
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อตัลักษณ ์    :  “จิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม” 
          จิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้มีความตระหนักและอาสาช่วยเหลืองานที่  เป็นประโยชน์ 
แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ 

ทักษะเยี่ยม หมายถึง การเป็นผู้มีความสามารถและชำนาญทางด้านวิชาชีพปฏิบัติจริงมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ 
 

เอกลกัษณ ์  :  บริการวชิาชีพสู่ชุมชน 
วฒันธรรม   :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสด ี
สญัลักษณป์ระจำวิทยาลยั 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สปีระจำวิทยาลยั  : น้ำเงิน เหลือง   
 
 

 

 
 

ดอกไมป้ระจำวทิยาลยั :  ดอกอินทนิล 
 
 
 
 
 


