ข้อมูลสถานศึกษา
ปรัชญาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

ก้าวนาวิชาการ

สร้างงานเพื่อสังคม”

วิสัยทัศน์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
1. จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๒๐๙๕๐ โทรสาร ๐๓๖-๗๘๔๘๓๓ Website :
www.lpc.ac.th

แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
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7
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14
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12

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9
หมายเลข 10
หมายเลข 11
หมายเลข 12
หมายเลข 13
หมายเลข 14

13

พระพุทธรูปประจาวิทยาลัยฯ
ป้อมยาม
พระวิษณุกรรม
ศูนย์บ่มเพาะ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารชั่วคราว
อาคารชั่วคราวแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
เสาธง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารสานักงานและหอประชุม
ห้องน้านักศึกษา
โรงอาหาร
อาคารพัสดุกลาง

10

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

สภาพปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

1. นายชานาญ ธรรมไชย ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
2. นายอนุชาติ อุนะพานัก รองผู้อานวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

การจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทาการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี
สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๓๕ จานวนเงิน ๓๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยนายอัมพร ภักดีชาติ
ผู้อานวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ. ๔๖๖ หมายเลขโฉนดที่
๑๙๘๕๑ เนื้อที่ ๕ ไร่ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ครอบครอง
ยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๗/
๑๐๗๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๓ และได้รับมอบที่ดินจาก นายกิ่ง ถิ่นจันทร์ เทศมนตรีเมืองลพบุรี
จานวน ๓ ไร่ ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ห่างจากวิทยาลัย ประมาณ ๒ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตาบล
ท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔ ให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อไว้ก่อสร้าง
บ้านพักครู – อาจารย์ และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย
เทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรีในระยะเริ่มต้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศพัฒนาปรับปรุง และยกฐานะประเภทโรงเรียนสารพัดช่างและการอาชีพ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่าง
ลพบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เวลา ๐๙.๒๙ น. โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธี
วางศิลาฤกษ์ และมีนายเอกชัย เชียงศรี เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์ พ.ศ.
นายเอกชัย เชียงศรี พ.ศ.
ว่าที่ ร.ต. วิมล ตระการสุข พ.ศ.
ส.ว. วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ พ.ศ.
นายเอกชัย เชียงศรี พ.ศ.
นายวัชรพงษ์ ฝั้นติ๊บ พ.ศ.
นายสุรพงษ์ เปล่งรัศมี พ.ศ.
นายชานาญ ธรรมไชย พ.ศ.

2533 - 2535
2535 - 2539
2539 - 2542
2542 - 2549
2549 - 2551
2551 - 2552
2552 - 2553
2553 ณ ปัจจุบัน

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

