
 

 

ข้อมูลสถานศกึษา 

• ธงและสีประจ าวทิยาลัยการอาชีพปากท่อ 

• ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

• ข้อมูลพืน้ฐาน - ที่ตัง้ของวทิยาลัยการอาชพีปากท่อ 

• ประวัตขิองวทิยาลัยการอาชีพปากท่อ 

• ประวัตกิารจัดตัง้วทิยาลัยการอาชีพปากท่อ 
• คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัตวิทิยาลัยการอาชีพปากท่อ 

วทิยาลยัการอาชีพปากทอ่ ประกาศจดัตัง้ขึง้เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2540 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการ ตัง้อยู่เลขท่ี 153 หมู่ท่ี 14 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ ไปรษณีย์ 70140 ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี

สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จ านวน 77 ไร่ 99 ตารางวา 

พ.ศ. 2541 เปิดรับนกัเรียนนกัศกึษาครัง้แรก โดยจดัการเรียนการสอน 2 แผนกวชิาคือ แผนกวิชา ช่างยนต์และแผนกวชิาการบญัชี 

ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

พ.ศ. 2543 จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวชิาช่างไฟฟ้า 

พ.ศ. 2549 เร่ิมจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

พ.ศ. 2551 จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปัจจบุนั วิทยาลยัการอาชีพปากทอ่ ด าเนินการจดัการเรียนการสอน 3 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

จ านวน 4 แผนกวิชา หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 5 แผนกวชิา และหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ 

วิสัยทัศน์ 

สร้างโอกาสทางการศกึษา พฒันาผู้ เรียนสู่มาตรฐาน บริหารการจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาวิทยาลัย 
วชิาการเป็นเลิศ ประเสริฐคณุธรรม น าหน้าเทคโนโลยี สามคัคีเป็นพลัง 

พันธกิจ 
1. จดัการศกึษาแบบมีส่วนร่วมกบัภาครัฐและเอกชนเพ่ือขยายทางการศกึษา 

2. จดัการศกึษาวิชาชีพเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใต้หลกัคณุธรรมน าความรู้ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

สถานประกอบการชมุชนท้องถิ่น 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการ 

4. จดัการเรียนการสอนและฝึกอบรมวชิาชีพ ให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่ี    ช่ือ    นามสกลุ    ด ารงต าแหน่ง 

1.    นายเชิดชยั    ไทยประดษิฐ์    ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2540 

2.    นายสริุนทร์    หน่องพงษ์    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2540 ถงึ พ.ศ. 2541 

3.    นายวิทยา    โพธ์ิสุ    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2541 ถงึ พ.ศ. 2543 

4.    นายวสิิฐ    ธนกิจอ าไพ    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550 

5.    ดร.สรุพล    ดนตรีสวสัดิ์    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2550 ถงึ พ.ศ. 2554 

6.    นายชยัณรงค์    คชัมาตย์    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2556 

7.    นายสมจิตต์    ศรีสมพนัธุ์    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2558 

8.    นายระวิ    ดาบทอง    ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2558 ถงึ พ.ศ. 2559 

9.    นายพทุธพร    ปราโมทย์        ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2562 

10.    นายพิศาล    ปฤษณารุณ        ด ารงต าแหน่งตัง้แต ่พ.ศ. 2562 ถงึ ปัจจุบนั 



 

 

สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 

 
ต้นไม้ประจ าวทิยาลัย 

 
ต้นกาสะลอง 

ค่านิยม (Popularity) 
PAKTHO      
P = Participation    การมีส่วนร่วม 

A = Administration    การบริหารจดัการ 

K = Knowledge    ความรู้ 

T = Technology/Team Work    เทคโนโลยี/การท างานเป็นทีม 

H = Human and Honor    บคุลากร/การให้เกียรตซิึง่กนัและกนั 

O = Organization    องค์กร 

เอกลกัษณ์ (Identity) 
ศนูย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Occupation Services Center) 

อัตลกัษณ์ (Uniqueness) 

ทกัษะดี มีคณุธรรม (Best Ability. Best Moral) 

 

 



 

 

คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 
1. ขยนั คือ ความตัง้ใจเพยีรพยายามท าหน้าทีก่ารงานอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ อดทนไมท้่อถอยเมื่อพบอปุสรรค ความขยนั

ต้องควบคูก่บัการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จตามความมุง่หมาย ผู้ที่มีความขยนั คือ ผู้ทีต่ ัง้ใจท าอยา่งจริงจงัตอ่ 
เนื่องในเร่ืองทีถ่กูที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไมท้่อถอย กล้าเผชิญอปุสรรค รักงานท่ีท า ตัง้ใจท าหน้าที่อยา่ง
จริงจงั 

2. ประหยดั คือ การรู้จกัเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สนิ สิง่ของให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่ ไมฟุ่่ มเฟือย ฟุ้ งเฟ้อ ผู้ที่มีความประ หยดั 
คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตเรียบงา่ย รู้จกัฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซือ้ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สนิสิง่ของอยา่งคุ้มคา่ 
รู้จกัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยูเ่สมอ 

3. ซื่อสตัย์ คือ ประพฤติตรง ไมเ่อนเอียง ไมม่ีเลห์่เหลีย่ม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สกึล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความ
ซื่อสตัย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤตติรง ทัง้ตอ่หน้าที่ ตอ่วชิาชีพ ตรงตอ่เวลา ไมใ่ช้เลห์่กล คดโกง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รับรู้
หน้าที่ของตนเองและปฏิบตัิอยา่งเตม็ที่ถกูต้อง 

4. มีวินยั คือ การยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน ข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิ ซึง่มีทัง้วินยัในตนเองและวินยัตอ่สงัคม ผู้ที่มีวินยั คือ ผู้
ที่ปฏิบตัิตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศกึษา สถาบนั/องค์กร/สงัคมและประเทศ โดยทีต่นเองยินดีปฏิบตัิตามอยา่ง
เต็มใจและตัง้ใจ 

5. สภุาพ คือ เรียบร้อย ออ่นโยน ละมนุละมอ่ม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสมัมาคารวะ ผู้ที่มีความสภุาพ คือ ผู้ที่ออ่นน้อมถ่อม
ตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมก้่าวร้าว รุนแรง วางอ านาจขม่ผู้อื่น ทัง้โดยวาจาและทา่ทาง แตใ่นเวลาเดียวกนัยงัคงมี
ความมัน่ใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

6. สะอาด คือ ปราศจากความมวัหมอง ทัง้กาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผอ่งใส เป็นท่ีเจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจ
แก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คอื ผู้ รักษาร่างกาย ที่อยูอ่าศยั สิง่แวดล้อมถกูต้องตามสขุลกัษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุน่มวั 
มีความแจ่มใสอยูเ่สมอ 

7. สามคัค ีคือ ความพร้อมเพรียงกนั ความกลมเกลยีวกนั ความปรองดองกนั ร่วมใจกนัปฏิบตังิานให้บรรลผุลตามที่ต้อง การ 
เกิดงานการอยา่งสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมเีหตผุล ยอมรับ
ความแตกตา่งหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเร่ืองเชือ้ชาติ ความกลมเกลยีวกนัในลกัษณะเช่นนี ้เรียกอกี
อยา่งวา่ ความสมานฉนัท์ ผู้ที่มีความสามคัคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทัง้ในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุง่มัน่ตอ่การรวมพลงั ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั เพื่อให้การงานส าเร็จลลุว่ง แก้ปัญหาและขจดัความ
ขดัแย้งได้ เป็นผู้มีเหตผุล ยอมรับความแตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรม ความคดิ ความเช่ือ พร้อมที่จะปรับตวัเพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัต ิ

8. มีน า้ใจ คือ ความจริงใจที่ไมเ่ห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แตเ่ห็นอกเห็นใจ เห็นคณุคา่ในเพื่อนมนษุย์ มีความเอือ้
อาทร เอาใจใส ่ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทกุข์สขุของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลอื
เกือ้กลูกนัและกนั ผู้ที่มีน า้ใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาชว่ยเหลอืสงัคม รู้จกัแบง่ปัน เสยีสละความสขุส่วนตน เพื่อท าประโยชน์
แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาชว่ยเหลอืสงัคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตัิการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิง่ดงีามให้เกิดขึน้ในชมุชน 

 


