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ธงและสีประจาวิทยาลัยการอาชีพปากท่ อ
ปรั ชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ข้ อมูลพืน้ ฐาน - ที่ตงั ้ ของวิทยาลัยการอาชีพปากท่ อ
ประวัตขิ องวิทยาลัยการอาชีพปากท่ อ
ประวัตกิ ารจัดตัง้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่ อ
คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ

ประวัตวิ ทิ ยาลัยการอาชีพปากท่ อ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ประกาศจัดตังขึ
้ ้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตังอยู
้ ่เลขที่ 153 หมู่ที่ 14 ตาบลทุง่ หลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ 70140 ตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่
สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตาบลทุ่งหลวง จานวน 77 ไร่ 99 ตารางวา
พ.ศ. 2541 เปิ ดรับนักเรี ยนนักศึกษาครัง้ แรก โดยจัดการเรี ยนการสอน 2 แผนกวิชาคือ แผนกวิชา ช่างยนต์และแผนกวิชาการบัญชี
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2543 จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2549 เริ่ มจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
พ.ศ. 2551 จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ปั จจุบนั วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 4 แผนกวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จานวน 5 แผนกวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

วิสัยทัศน์
สร้ างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรี ยนสู่มาตรฐาน บริ หารการจัดการตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาวิทยาลัย
วิชาการเป็ นเลิศ ประเสริ ฐคุณธรรม นาหน้ าเทคโนโลยี สามัคคีเป็ นพลัง

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายทางการศึกษา
2. จัดการศึกษาวิชาชีพเน้ นความเป็ นเลิศทางวิชาชีพภายใต้ หลักคุณธรรมนาความรู้ ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการชุมชนท้ องถิ่น
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการ
4. จัดการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้ มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน

ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ดารงตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเชิดชัย ไทยประดิษฐ์ ดารงตาแหน่ง พ.ศ. 2540
นายสุรินทร์ หน่องพงษ์ ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2541
นายวิทยา โพธิ์สุ ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543
นายวิสิฐ ธนกิจอาไพ ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550
ดร.สุรพล ดนตรี สวัสดิ์ ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556

7. นายสมจิตต์ ศรี สมพันธุ์ ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
8. นายระวิ ดาบทอง ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559
9. นายพุทธพร ปราโมทย์
ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562
10. นายพิศาล ปฤษณารุ ณ
ดารงตาแหน่งตังแต่
้ พ.ศ. 2562 ถึง ปั จจุบนั

สีประจาวิทยาลัยการอาชีพปากท่ อ

ต้ นไม้ ประจาวิทยาลัย

ต้ นกาสะลอง
ค่ านิยม (Popularity)
PAKTHO
P = Participation การมีส่วนร่ วม
A = Administration การบริ หารจัดการ
K = Knowledge ความรู้
T = Technology/Team Work เทคโนโลยี/การทางานเป็ นทีม
H = Human and Honor บุคลากร/การให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน
O = Organization องค์กร

เอกลักษณ์ (Identity)
ศูนย์กลางการบริ การวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Occupation Services Center)

อัตลักษณ์ (Uniqueness)
ทักษะดี มีคณ
ุ ธรรม (Best Ability. Best Moral)

คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ
1. ขยัน คือ ความตังใจเพี
้
ยรพยายามทาหน้ าทีก่ ารงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยัน
ต้ องควบคูก่ บั การใช้ ปัญญา แก้ ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุง่ หมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ทตี่ งใจท
ั ้ าอย่างจริ งจังต่อ
เนื่องในเรื่ องทีถ่ กู ที่ควร เป็ นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้ าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตังใจท
้ าหน้ าที่อย่าง
จริ งจัง
2. ประหยัด คือ การรู้จกั เก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สนิ สิง่ ของให้ เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่า ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย ฟุ้งเฟ้ อ ผู้ที่มีความประ หยัด
คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรี ยบง่าย รู้จกั ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื ้อ เก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สนิ สิง่ ของอย่างคุ้มค่า
รู้จกั ทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยูเ่ สมอ
3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลีย่ ม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สกึ ลาเอียงหรื ออคติ ผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทังต่
้ อหน้ าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้ เล่ห์กล คดโกง ทังทางตรงและทางอ้
้
อม รับรู้
หน้ าที่ของตนเองและปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ถกู ต้ อง
4. มีวินยั คือ การยึดมัน่ ในระเบียบแบบแผน ข้ อบังคับ และข้ อปฏิบตั ิ ซึง่ มีทงวิ
ั ้ นยั ในตนเองและวินยั ต่อสังคม ผู้ที่มีวินยั คือ ผู้
ที่ปฏิบตั ิตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยทีต่ นเองยินดีปฏิบตั ิตามอย่าง
เต็มใจและตังใจ
้
5. สุภาพ คือ เรี ยบร้ อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสมั มาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่ออ่ นน้ อมถ่อม
ตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้ าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทังโดยวาจาและท่
้
าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมี
ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทังกาย
้
ใจ และสภาพแวดล้ อม ความผ่องใส เป็ นที่เจริ ญตา ทาให้ เกิดความสบายใจ
แก่ผ้ พู บเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้ อมถูกต้ องตามสุขลักษณะ ฝึ กฝนจิตใจมิให้ ขนุ่ มัว
มีความแจ่มใสอยูเ่ สมอ
7. สามัคคี คือ ความพร้ อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้ บรรลุผลตามที่ต้อง การ
เกิดงานการอย่างสร้ างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็ นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่ องเชื ้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี ้ เรี ยกอีก
อย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิ ดใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทังในฐานะ
้
ผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุง่ มัน่ ต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน เพื่อให้ การงานสาเร็จลุลว่ ง แก้ ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้ งได้ เป็ นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้ อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
8. มีน ้าใจ คือ ความจริ งใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรื อเรื่ องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื ้อ
อาทร เอาใจใส่ ให้ ความสนใจในความต้ องการ ความจาเป็ น ความทุกข์สขุ ของผู้อื่น และพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน ้าใจ คือ ผู้ให้ และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จกั แบ่งปั น เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์
แก่ผ้ อู ื่น เข้ าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้ อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้ วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตั ิการ เพื่อบรรเทา
ปั ญหาหรื อร่วมสร้ างสรรค์สงิ่ ดีงามให้ เกิดขึ ้นในชุมชน

