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ประวัติวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปลี่ยน
จากโรงเรี ย นช า งไม วั ด สระเกศ เป น โรงเรี ย นสารพั ด ช า งพระนคร ในที่ ดิ น ของวั ด สระเกศราช
วรมหาวิหาร ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนสารพัดชางพระนคร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น และไดใชเปนสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ (Ware House) ใหกับหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ สังกัด
กองสงเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา โดยมีหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่หนวยตาง ๆ ทั่วประเทศ มารับ
วัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจาก (USOM) เพื่อใชสําหรับการสอนวิชาชีพตามภูมิภาคตาง ๆ แต
ตอมาหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ไดโอนไปสังกัดกองการศึกษาใหญ กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสารพัด
ชางพระนครจึงไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแตเพียงอยางเดียว
โดยเนนการฝกอบรมวิชาชีพใหแกประชาชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อ
เปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม หรือการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพที่ใชแรงงานเปนอาชีพที่ใชทักษะฝมือ

พ.ศ. ๒๕๒๔ เปดสอนหลักสูตรชางฝมือทดแทนชางกอสราง ประเภทกออิฐ งานปูน ใช
เวลาเรียนในโรงเรียน ๒ เดือน จากนั้นจึงสงไปฝกงานในสถานประกอบการอีก ๖ เดือน รวม ๘ เดือน
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พ.ศ. ๒๕๒๕ กรมอาชีวศึกษาไดมอบหมายใหโรงเรียนสารพัดชางพระนคร ขยายการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สาขาชุมชนหวยขวาง อีกแหงหนึ่ง โดยใชอาคาร
สถานที่ของการเคหะแหงชาติ (เคหะชุมชนหวยขวาง) บริเวณอาคารแฟลตที่ ๖ เปนสถานที่จัดการ
เรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศยกฐานะ “โรงเรี ย นสารพั ด ช า ง” เป น
“วิทยาลัยสารพัดชาง” ทั่วประเทศ โรงเรียนสารพัดชางพระนคร จึงไดรับการยกฐานะเปน วิทยาลัย
สารพัดชางพระนคร สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนใหแกประชาชนไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมอาชีว ศึกษามีน โยบายใหวิทยาลัย สารพัดชางทั่ว ประเทศ เปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๓๓ ดวยเหตุผลที่มีนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนเปนจํานวนมาก สถานศึกษาที่มีอยูเดิม คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย
เกษตร และวิทยาลัยการอาชีพ ไมสามารถรองรับจํานวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมเพิ่มขึ้นอีกได จึงมี
นโยบายใหวิทยาลัยสารพัดชาง ชวยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. อีกภารกิจหนึ่ง แตยังถือวา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปนภารกิจหลัก
และเมื่ อ วั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กรมอาชี ว ศึ ก ษาได เ ปลี่ ย นเป น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
จึงเปลี่ยนสังกัด เปนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๖-๒๕๔๗ เป น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพฯ (อศก.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ขนาดและทีต่ ั้ง
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ตั้งอยูเลขที่ ๒๘๖/๑ ถนนบํารุงเมือง แขวงบานบาตร เขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ บนเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร ๓ งาน ๕ ตารางวา
หมายเลขโทรศัพท
: ๐-๒๒๒๓-๑๐๖๙, ๐-๒๒๒๓-๒๒๗๖
โทรสาร
: ๐-๒๒๒๓-๒๕๗๘
Website
: www.bpc.ac.th
E-mail
: info@bpc.ac.th
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร มีสาขาอีกแหงคือ สาขาชุมชนหวยขวาง ตั้งอยูที่ อาคาร
การเคหะแหงชาติ แฟลตที่ ๖ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท
: ๐-๒๒๗๗-๙๑๓๐
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สีประจําวิทยาลัย
สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
สีเลือดหมู หมายถึง วิชาชีพชาง

ตนไมประจําวิทยาลัย
ตนราชพฤกษ

ปรัชญา
“ชาติจะรุงเรือง พลเมืองตองมีอาชีพ”

อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม”
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เอกลักษณ
“วิชาชีพหลากหลาย พรอมใหบริการ”

วิสัยทัศน
วิทยาลัยสารพัดช า งพระนคร เปนแหลงการจัดการเรี ยนการสอนวิ ช าชี พ ที่
หลากหลาย มุงสงเสริมความรู ความสามารถ ดวยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ

พันธกิจ
1. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
และทันสมัย
3. พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบความรวมมือทั้งในและนอกสถานศึกษา
5. พัฒนาหลักสูตรสูสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

เปาประสงค
1. เพิ่มปริมาณผูเรียนและพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถประกอบอาชีพ
อิสระและมีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนใหตรง
กับความตองการของตลาดแรงงานและสอดคลองกับประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
5. ผูเรียนมีจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
6. การบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตาวิชาชีพระยะสั้นสูความเปนเลิศ
7. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

๕

เกียรติยศชื่อเสียงของวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร จัดการเรียนการสอนเปนเวลานานกวา ๕๙ ป สถานศึกษา
ครู และนักเรียน นักศึกษา ไดสรางเกียรติยศ ชื่อเสียง เปนจํานวนมาก ไดแก
ปการศึกษา ๒๕๕๑ ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับประเทศ ระดับ ปวช. ผลงาน “น้ําหมึกพิมพจากธรรมชาติ”
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ ปวช. ผลงาน “น้ําหมึกพิมพจาก
ธรรมชาติ
ปการศึกษา ๒๕๕๓
 ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผลงานและรางวัล ดังนี้
 ผานการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ ๓ (สมศ.) ในระดับ ดีมาก
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับประเทศ ระดับ ปวช. ผลงาน “อุปกรณปองกันขโมยรถจักรยานยนต”
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ ปวช. ผลงาน “อุปกรณปองกันขโมย
รถจักรยานยนต”
ปการศึกษา ๒๕๕6
 ไดรับรางวัลรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ ประจําป
2556 ของวุฒิสภา ผลงาน “อุปกรณปองกันขโมยรถจักรยานยนต”
ปการศึกษา 2557
 ไดรับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ปการศึกษา 2558 ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ชื่ อ ผลงานอุ ป กรณ เ สริ ม ประสิ ท ธภาพเครื่ อ งปรั บ อากาศ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน
การแพทยและอาชีวอนามัย ชื่อผลงาน ผาคลุมเกาอี้เออกอนอรมิก การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
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 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ
ผลงาน ธงพูดได การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ชื่อผลงาน การเตือนการรั่วแกสแอลพีจีในรถยนต การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ล ชมเชย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ป ระเภทที่ 9 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ด า นหั ต ถศิ ล ป ชื่ อ ผลงาน
พวงมาลัยรอยใจ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน เบิรด
ใยบั ว การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม ระดั บ ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กลอง
เดคู พ าจ การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม ระดั บ ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน เครื่องทําน้ําอุนประหยัดพลังงาน การ
ประกวดโครงการวิทยาศาสตรอาชีว ศึกษา-เอสโซ ระดับ ปวช. ประจําป 2558
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดับ ปวช. การประกวดซอมประกอบคอมพิว เตอร ระดับ ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ล ขวั ญ ใจกรรมการ อาชี ว ะพลิ ก ชี วิ ต “อวดดี อ าชี ว ะ” การผลิ ต หนั ง สั้ น
อาชีวศึกษา
 รางวั ล ชมเชย ชื่ อ ผลงาน ตู แ ช ป ระหยั ด พลั ง งาน การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
นวั ตกรรมสายอาชีว ศึกษา ประจําป 2558 ระดับ ภาคกลางและภาคตะวัน ออก
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
 รางวัลหนวยมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญเงิน ประจําปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559 ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับประเทศ ระดับ ปวช. ผลงาน “อุปกรณเสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ”
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ ปวช. ผลงาน
“อุปกรณเสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
ปการศึกษา 2560 ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันทักษะตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ ในการแขงทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
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 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันทักษะตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี ในการแขง
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ ในการแขง
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันทักษะตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี ในการแขง
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 256๑ ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะประเภททรงรองทรงสูงสไตลสมัย
นิยม ในการแขงทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันทักษะตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี ในการแขง
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะประเภททรงรองทรงสูงมาตรฐาน ในการแขงทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะประเภททรงรองทรงสูงมาตรฐาน ใน
การแขงทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
 รางวัลชมเชย ในการแขงขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม COBOT ระดับชาติ
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ระดับ
ปวช. ในการแขงทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ระดั บ เหรี ย ญเงิ น การแข ง ขั น ทั ก ษะการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ ระดับ ปวช. ในการแขงทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับ ปวช. ในการแขง
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ล ชมเชย (ระดั บ เหรีย ญทอง) การแขงขัน ทั ก ษะอาหารจานเดีย ว หลักสูต ร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะอาหารจานเดียว หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 2563 ไดรับรางวัล ดังนี้
 รางวั ล รองชนะเลิศอัน ดับ 1 ประเภททรงรองทรงมาตรฐานอาชีว ะ งานแข งขั น
ชิงแชมปผม THAI BARBER CHAMPIONSHIP 2020
 รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 2 ประเภททรงนักเรียนมาตรฐานอาชีว ะ งานแขงขั น
ชิงแชมปผม THAI BARBER CHAMPIONSHIP 2020
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ทําเนียบผูบริหาร
๑. นายวิเวก
๒. นายจรุง
๓. นายอัมพร
๔. นายชาญชัย
๕. นายอัมพร
๖. นายไพโรจน
๗. นายอัมพร
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๑๒. นายจําลอง
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จั่นแยม
กลอมอยู
พิมศร
ลิ้นทอง
สุรินทร
ปกปอง
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ผังระบบเครือผังขเครื
ายอข(Network
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าย (NetworkDiagram)
Diagram) ปปก2563
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