
ข้อมูลปัจจุบนัของสถานศกึษา 
ตราวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 

สีประจ าวิทยาลัย : สีเหลือง  สีม่วง (เหลืองในหลวง : ม่วงพระเทพฯ) 
 

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ ก้าวหน้า สมบูรณ์ ร่าเริง แจ่มใส มองการณ์ไกล  
 

สีม่วง หมายถึง สีแห่งความมงคล โชคลาภ ร่มเย็น หนักแน่น มั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
  
ธงประจ าวิทยาลัย ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. 
 ธงมีสี 2 แถบ ตามยาว แถบบนสีเหลือง แถบล่างสีม่วง มีตราประจ าวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง หมายถึง    
ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมท้ังการพัฒนา
อาชีพสู่ชุมชนสามารถหาความรู้หรือเทคโนโลยีน าไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
สอดคล้องกับบริบทของสังคม และสนองงานโครงการในพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย : ต้นอินทนิล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ต้นอินทนิล เป็นไม้ต้น สูง 5-20 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว ใบเป็นใบเด่ียว ออกเป็นคู่หรือเย้ืองกัน
เล็กน้อย รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 6-10 ซม. ยาว 12-26 ซม. โคนใบมนปลายใบแหลม ดอกสีชมพูถึงม่วง 
ออกเป็นช่อยาวถึง 30 ซม. ดอกบานเต็มท่ีกว้าง 10 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 6 แฉก มีสันนูน
ตามยาว กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปช้อนปลายแผ่ โคนกลีบเป็นก้านเรียว แผ่นกลีบเป็นริ้วคล่ืน มีเกสรผู้จ านวนมาก
ตรงกลางดอก ยอดเกสรสีเหลือง ผลเป็นผลแห้ง รูปกระสวยป่องกลาง ผิวแข็ง เกล้ียง ยาว 2-2.5 ซม.  
เมื่อแก่แตกเป็น 6 แฉก เมล็ดขนาดเล็ก มีปีกบางโค้งทางด้านบนหนึ่งปีก พบขึ้นกระจายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามท่ีราบลุ่มและริมน้ าในป่าเบญจพรรณช้ืน และชายป่าดงดิบ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม 

เหตุผลท่ีเลือกต้นอินทนิล เป็นต้นไม้ประจ าวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพราะเป็นต้นไม้ท่ีได้ปลูกไว้
ภายในวิทยาลัยฯ ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นต้นไม้ท่ีมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้า 
อากาศ และเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนวิทยาลัยฯ มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ตามล าดับ ส่วน
ดอกมีสีม่วงเป็นดอกไม้แห่งราชินี ซึ่งเป็นสีมงคล ตรงกับสีประจ าวิทยาลัย โดยสถานท่ีต้ังของวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล ต้ังในเขตพื้นท่ีเป็นมงคล โดยต้ังอยู่ในเขตพระราชวังไกลกังวล ช้ันนอก  มีความรมเย็น เป็นสุข แก่ผู้
เข้ามาอาศัยในสถานท่ีแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพ้ืนฐาน 
วิทยาลัยการาอาชีพวังไกลกังวล 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 
ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

ผีมือเป็นเลิศ   ชูเชิดคุณธรรม 
ก้าวน าวิชาการ   สมานสามัคค ี
 

วิสัยทัศน์  (VISION)   
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาท่ีพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้อง

กับความต้องการก าลังคนของประเทศ 
 

อัตลักษณ์  “ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม” 
หมายถึง ผู้เรียนน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดทักษะ น าไปประกอบอาชีพและสร้าง

ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม มีความประพฤติดีท้ังกาย วาจา ใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
เอกลักษณ์ “วิทยาลัยแห่งการเรียนรู”้ 

หมายถึง วิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการ โดยบูรณาการคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   สู่
ชุมชน สังคม  

พันธกิจ   (MISSION) 
1. จัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ 
   บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ 
   สถาบันการศึกษานานาชาติ 
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างย่ังยืน 
6. จัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0  

วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
1. เพ่ือถวายเป็นราชสักการะเน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนม์มายุครบ 
   60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2530 
2. เพ่ือสนองโครงการในพระราชด าริ  เก่ียวกับศิลปาชีพพิเศษ 
3. เพ่ิมแหล่งฝึกวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆ ให้กว้างข้ึน  แก่ประชาชนทั่วไป 
4. เพ่ือพัฒนาบุคคลที่ไม่มีวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะน าเอาวิชาชีพดังกล่าวไป 
    ประกอบอาชีพต่างๆ ได้ 
5. เป็นแหล่งวิชาการในท้องถ่ิน ส าหรับผู้มีอาชีพแล้วสามารถหาความรู้หรือเทคโนโลยีในวิชาน้ันๆ 
   เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้กิจกรรมเจริญก้าวหน้า 
6. ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาให้สามารถเลือกเรียน 
   วิชาชีพในหลายๆ สาขา น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 



 
ประวัติของสถานศึกษา 

กรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ ไว้ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีเป้าหมายใช้สถานที่
ของโรงเรียนช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม)ต่อมาทางส านักพระราชวังได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้กรมอาชีวศึกษา จัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือสร้างโรงเรียนสารพัดช่างข้ึนในบริเวณพระราชวังไกลกังวล เพ่ือถวายเป็นราชสักการะเน่ืองในวโรกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต จะทรงมีพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ       
ในปีพุทธศักราช 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชด าเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร
โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2528 และเปิดท าการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นแรกในวันที่ 
16 มีนาคม 2530 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 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 เปิดท 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 เมืวั่นที่ 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 ราช
กุมารี 

 

 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
ระดับ 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 
 
พ.ศ. 2559   สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 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  
            ปีการศึกษ 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. 2565 - ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัล 
  พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจ าการศกึษาปี 2564 

  - ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประเภทดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565  

 
 

 - ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 
            2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ผลการประเมินระดับ 4 ดาว  
            ปีการศึกษ 2564 

 
 


