ข้อมูลสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555

ประวัติวิทยาลัย
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทาการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลั กสูตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนมัธ ยมศึกษา
ให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง
ลพบุรี สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๓๕ จานวนเงิน ๓๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยนาย
อัมพร ภักดีชาติ ผู้อานวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดิ นราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ.๔๖๖
หมายเลขโฉนด ที่ ๑๙๘๕๑ เนื้อที่ ๕ ไร่ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้ครอบครองยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ตามหนังสือกรมธนารักษ์
ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๗/๑๐๗๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๓ และได้รับมอบที่ดินจาก นายกิ่ง ถิ่นจันทร์
เทศมนตรี เ มื อ งลพบุ รี จ านวน ๓ ไร่ ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ ห่ า งจากวิ ท ยาลั ย ประมาณ
๒ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔
ให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อไว้ก่อสร้างบ้านพักครู – อาจารย์ และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่ างลพบุรี ในระยะ
เริ่มต้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศพัฒนาปรับปรุง และยกฐานะประเภทโรงเรียนสารพัดช่างและ
การอาชีพ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัย
สารพัดช่ างลพบุ รี เมื่อวั น ที่ ๗ กุ มภาพันธ์ ๒๕๓๕ เวลา ๐๙.๒๙ น. โดยมีนายบุญ เทีย ม เจริ ญยิ่ ง
อธิ บ ดี ก รมอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ประธานพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ และมี น ายเอกชั ย เชี ย งศรี เป็ น ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (Lopburi Polytechnic College) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๓
ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๒-๐๙๕๐
โทรสาร ๐-๓๖๗๘-๔๘๓๓

เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

: www.lpc.ac.th
: lopburi07ptc@hotmail.com

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 2534 -2535
พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2551

อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1 จานวน 225 ชั่วโมง
โดยเปิดทาการเรียนการสอนจานวน 8 รายวิชา ได้แก่ ช่างเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์
, ช่างเชื่อม, การเดินสายไฟ, เครื่องแต่งการสตรีเบื้องต้น, อาหาร-ขนม, พิมพ์ดีดไทย
– อังกฤษเบื้องต้น, การขยายพันธ์พืช, การบารุงรักษารถจักรยานยนต์
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช. เทียบโอนสะสมหน่วยกิจ
3 แผนกวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง และพณิชยการ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.เทียบโอน
ประสบการณ์ 4 แผนกวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์ และพณิชยการ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช. เทียบโอนสะสมหน่วยกิจ
4 แผนกวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และพณิชยการ

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจัดระบบการศึกษาแบ่งเป็น ๖ หลักสูตร คือ
๑. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) เปิ ด สอน ๕ สาขางาน ได้ แ ก่ งานยานยนต์
งานไฟฟ้ากาลัง งานอิเล็กทรอนิกส์ งานคอมพิวเตอร์ งานบัญชี
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน ๓ สาขา
งาน ได้แก่ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ งานบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์
๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๖๐ ชั่วโมง ๗๕ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง และ ๑๕๐ ชั่วโมง เปิดสอน
ประมาณ ๒๔ รายวิชา รับสมัคร ๔ รุ่น/ปี ใช้เวลาเรียนวันละ ๓ ชั่วโมง/รอบ รอบเช้า ๐๙.๐๐
น. - ๑๒.๐๐ น. และรอบค่า ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. เรียนจบได้รับวุฒิบัตร ค่าเล่าเรียน
ชั่วโมงละ ๑ บาท และชั่วโมงละ ๕ บาท รับสมัครผู้สนใจที่มีความรู้ตั้งแต่อ่านออกเขียนได้
๔. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) เปิดสอน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พณิชยการ และ ประดิษฐ์ของชาร่วย
๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (คู่ขนาน) เปิดสอน ๒ สาขาวิชา
ได้แก่ ช่างยนต์ และ พณิชยการ โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุง
๒๕๔๖
๖. หลั กสู ตรพิเศษ (โครงการฝึ กอบรมอาชีพ/๑๐๘ อาชีพ) ๓ ชั่ว โมงโดยอบรมความรู้เกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ
วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของสถานศึกษา
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

ก้าวนาวิชาการ

สร้างงานเพื่อสังคม”

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
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นายวิศิษฐ์
นายเอกชัย
ว่าที่ร.ต.วิมล
ส.ว. วรวิทย์
นายเอกชัย
นายวัชรพงษ์
นายสุรพงษ์
นายชานาญ

สว่างทรัพย์
เชียงศรี
ตระการสุข
วงษ์สุวรรณ์
เชียงศรี
ฝั้นติ๊บ
เปล่งรัศมี
ธรรมไชย

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
นายชานาญ ธรรมไชย
นายอนุชาติ อุนะพานัก
นายวสันต์

แสงนิล
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ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ระบบโครงสร้างการบริหาร
ประจาปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอนุชาติ อุนะพานัก

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอนุชาติ อุนะพานัก

นายชานาญ ธรรมไชย
ผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวสันต์ แสงนิล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
นายวสันต์ แสงนิล

งานบริหารงานทั่วไป
นางนันทวัน เที่ยงธรรม

งานวางแผนและงบประมาณ
นางรุ่งอาไพ เพศแพง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสุรเดช เติม

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายวิทยา สุวฒ
ั นพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

งานบุคลากร
นางเกล้านภา สุขประสงค์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง

งานครูที่ปรึกษา
นางธันยพร ปานพรหมมาศ

งานวัดผลและประเมินผล
นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
นางสาวบุษบงค์ ห้องทรัพย์

งานการเงิน
นางสุนีย์ อุนะพานัก

งานความร่วมมือ
นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง

งานปกครอง
นางเกสร คามี

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างช่างไฟฟ้ากาลัง
นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ

งานการบัญชี
นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์เจริญ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุจินดา ตางาม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุ
นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายสนธยา นุตระ

งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลมี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

งานอาคารสถานที่
นายอานาจ ไพศาลสุขสมปอง

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายธเนศน์ ใจแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสุรเดช เติมเจิม

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร-ขนม
นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ

งานทะเบียน
นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาประดิษฐ์ของชาร่วย
นางเกล้านภา สุขประสงค์

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย
นางนวพร สุขีชีพ

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลมี

หัวหน้าแผนกวิชาดอกไม้ประดิษฐ์
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

หัวหน้าแผนกวิชาตัดเสื้อ
นางนันทวัน เที่ยงธรรม

นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ
นายวิทยา สุวฒ
ั นพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิเ์ จริญ

นางรุ่งอาไพ เพศแพง

