
ประวัติของสถานศึกษา 
กรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ ไว้ในปี พ .ศ. 2528 โดยมี

เป้าหมายใช้สถานท่ีของโรงเรียนช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม)ต่อมาทางส านักพระราชวังได้มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ ให้กรมอาชีวศึกษา จัดต้ังงบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างขึ้นในบริเวณพระราช วังไกลกังวล 
เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ 
ในปีพุทธศักราช 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชด าเนินมาประกอบพิธีวางศิลา
ฤกษ์  อาคารโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวลอาคารเรียน  เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2528 และเปิดท าการสอนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รุ่นแรกในวันท่ี 16 มีนาคม 2530 ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล ในเดือนมิถุนายน 2533 จนถึงปัจจุบัน 

สิงหาคม  2527 - มิถุนายน 2528  ด าเนินการเก่ียวกับ / งบประมาณการจัดต้ัง 

พ.ศ. 2528 ด าเนินการเก่ียวกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สร้างโรงเรียนสารพัดช่าง  วังไกลกังวล ข้ึนในเขต
พระราชฐานชั้นนอกวังไกลกังวลบน เน้ือที่ 6 ไร่ 1 งาน และ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2528 เวลา 
15.00 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชด าเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร
เรียนโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล  

 

พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างวัง
ไกลกังวล เมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และเดือน พฤศจิกายน ได้มีการตรวจรับงานก่อสร้าง 
และเตรียมด าเนินการเปิดท าการสอนรุ่นแรก 

 

พ.ศ. 2530 เปิดท าการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  225 ชั่วโมง รุ่นแรกเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2530 
รวม 9 แผนกวิชา จ านวน นักศึกษา 530 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมปลาย วิชาชีพ (วช.2.) 
ให้กับโรงเรียนวังไกลกังวล 

 

พ.ศ. 2531 เปดิท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) 4 แผนก   
 ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  

 

พ.ศ. 2533 โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวลยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชา แผนกพณิชยการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระยะสั้น 
2533 (หลากหลาย)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 

 

พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างยนต์ และได้รับรางวัล
สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 

 

พ.ศ. 2535 เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที ่13 กรกฎาคม 2535  

 

พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะ และหลักสูตร ปวส. แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ
บริหารธุรกิจ 

 

พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส.สาขางานไฟฟ้า และได้รับคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2547  

 
 
 
 

 พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม       
ราชกุมารี 

 



 พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001: 2004 จาก Moody 
International Certification Ltd. 

 

 พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2551 ครั้งที่ 2 
 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาการขาย   

 พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา 3 D  

 

  ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 2  (ปี 2549- 2552) ระดับดีมาก 

 

 พ.ศ. 2554 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 
พระพรรษา ในปี พ.ศ. 2554 

 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หน่วยมาตราฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2554 
 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หน่วยมาตราฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ประจ าปี    พ.ศ. 2554 
 รางวัลเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีห้องเรียนเฉพาะทาง กับการ   ปฎิรูปการศึกษา

ทศวรรษที่ 2 ชื่อผลงาน “ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์”   

 

 พ.ศ. 2555 หน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเหรียญทอง การประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดอยธุยา 

 

 พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 3 (ปี 2554 - 2558) ระดับดีมาก  
ระดับคะแนน  94.60 

 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาการตลาด 

 

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

 

พ.ศ. 2558  สถานศึกษาได้รับรางวัลการด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
                        สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง คะแนน 73.69  ระดับ 3 ดาว 

 

พ.ศ.  2559   สถานศึกษาได้รับรางวัลการด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
                       สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง คะแนน 73.69  ระดับ 3 ดาว 
    สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 วันท่ี 23 กันยายน 2559 
                        จากธนาคารออมสิน 

 

พ.ศ.  2560   สถานศึกษาได้รับรางวัลการด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
                         สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ระดับชาติ คะแนน 92  ระดับ 5 ดาว 

 

พ.ศ. 2561   สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้และจัด  
                         แสดงผลงาน การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

 

   ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ผลการประเมินระดับ 5 ดาว 
                         ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

พ.ศ. 2562 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นสถานศึกษา คุณธรรมอาชวีศึกษาต้นแบบ และจัดแสดงผลงาน 
   การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
            วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

 

 - ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 



            2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ผลการประเมินระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2560 

 

- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ดีเด่น วันที่ 8-10 กันยายน 2562  
  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

 

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับดีเด่น  
  ตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง 
  วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม วาสิฐี โฮเต็ล จ.สุพรรณบุรี  

 

พ.ศ. 2563 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 

พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินภายนอกผลการประเมินภายใต้สถานการณ์ Covid-19  
                        ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ. รอบที่ 4 ระดับดี   

 
 

 
 
 
 

พ.ศ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


