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• ตราสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• ธงและสีประจำวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 

• ข้อมูลพื้นฐาน 
- ที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
- ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

• ประวัติการจัดตั้งวทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

• ลักษณะการแบ่งสายงานในแต่ละฝ่ายงาน 

• โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา 

• สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

• แผนที่ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 

โทรศัพท์ 032691062  โทรสาร 032691062 

เว็ปไซต์ http://www.bspc.ac.th/ E-mail.com Prachuapo02@vec.go.th 

ตราวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจำวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

สีขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
สีน้ำเงิน หมายถึง           ความสำเร็จ 

    สีเหลือง หมายถึง           ความดี  มีคุณธรรม 
 
 
ปรัชญา 

“ภวนามยปัญญา” คือ ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน 
 
เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคน ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีโดย
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
 
 
 

http://www.bspc.ac.th/
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อัตลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ 
 
คำขวัญนักเรียน – นักศึกษา 

วิชาการดี   มีฝีมือ  ยึดถือวัฒนธรรมไทย 
 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
 
1. ขยัน ความหมาย คือ ความตั้งใจเพียรพยายามในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทนไม่ท้อแท้เมื่อพบ

อุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลงานสำเร็จตามความมุ่งหมาย 
2. ประหยัด ความหมาย คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
3. ซื่อสัตย์ ความหมาย คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรือ

อคติ 
4. มีวินัย ความหมาย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งหมดวินัยในตนเองและวินัย

ต่อสังคม 
5. สุภาพ ความหมาย คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
6. สะอาด ความหมาย คือ ปราศจากจากมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้เกิด

ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
7. สามัคคี ความหมาย คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้

บรรลุตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการ
ยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม
เกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ 

8. มีน้ำใจ ความหมาย การมีน้ำใจ คือ ความจริงใจ ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็น
ค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ในความสนใจ ในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุข ของผู้อ่ืน 
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
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ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นเพ่ือจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
ทุกระดับ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งก้าวทัน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล   

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เลขที่ 101 หมู่ 1 ถนนเพชร
เกษม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 03 269 7062 โทรสาร 03 269 
7061 website : http://www.bspc.ac.th บนเนื้อที่ 43 ไร่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 27,969,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน
เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ปี คือ 
 

ปี 2537 งบประมาณ 5,000,000.-   บาท 
ปี 2538 งบประมาณ 16,000.000.- บาท 
ปี 2539 งบประมาณ 6,188,000.- บาท 

 
 ในปี 2538 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2538 เวลา 13.39 น. ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ และดำเนินการก่อสร้าง 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทับสะแกก่อสร้าง 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2539 โดยจัดตั้งตาม
วัตถุประสงค์ขยายการศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือสอดคล้องกับการขยายตัวกับเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยเปิดทำการเรียน
การสอนดังนี ้
 
  สาขาอุตสาหกรรมมี 3 สาขางาน 

- สาขางานช่างยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สาขาบริหารธุรกิจมี 2 สาขางาน 
- สาขางานบัญชี 
- สาขางานการขาย 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
1. นายทวีพันธ์  คล้ายเพ็ชร 25 พฤศจิกายน 2537 - 15 ตุลาคม 2550 
2. นายสุรินทร์    นวลรอด  20 เมษายน 2550 - 17 ตลุาคม 2554 
3. นายบรรยงค์   วงศ์สกุล  13 มกราคม 2555 – 25 ธนัวาคม 2562 
4.  นายพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร  8 กรกฎาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2563 
5.  นายนิมิตร  ศรียาภัย  2 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน 

http://www.bspc.ac.th/
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
           วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตั้งอยู่บนพ้ืนที่สภาพภูมิประเทศที่สวยงาม มีป่าไม้ ภูเขา สภาพอากาศท่ีมี
ความเหมาะสม ร่มรื่น สถานที่รอบ ๆ และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งบริษัท ด้านข้อมูลพื้นฐานมีดังนี้ 

1. ชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ส่วนมากยังมีพ้ืนที่เป็นไร่/สวน 
2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา 
3. อาชีพของผู้ปกครอง มีอาชีพทำสวน รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 
4. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 5,000 - 8,000 บาท/เดือน 
5. ค่าใช้จ่ายของนักเรียน 50 – 100 บาท/วัน/คน  
6. บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
7. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 
8. บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (มหาชน) 
9. บริษัท บางสะพานบาร์บิล จำกัด (มหาชน) 
10. บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 
11. บริษัท ท่าเรือประจวบฯ จำกัด (มหาชน) 
12. บริษัท บีเอส เมทัล จำกัด (มหาชน) 
13. บริษัท เทพวัลย์ยนตรกิจ จำกัด 
14. บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
15. บริษัท คอมทู จำกัด 
16. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน 
17. บริษัท โตโยต้าประจวบสาขาบางสะพาน 
18. บริษัท ศิริวัฒนาพร จำกัด 
19. สำนักงานที่ดินส่วนแยกอำเภอบางสะพาน 
20. บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จำกัด 
21. โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
22. โรงเรียนธนาคารออมสิน 
23. โรงเรียนบ้านบางสะพาน (บ้านล่าง) 
24. เกาะทะลุ 
25. วนอุทยานบ้านกลางอ่าว 
26. สหกรณ์โคนมอำเภอบางสะพาน 
27. วัดเกาะยายฉิม 
28. วัดเขาโบสถ์ 
29. วัดห้วยทรายขาว 
30. วัดทุ่งกระต่ายทอง 
31. วัดถ้ำม้าร้อง 
32. วัดโป่งโก 
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ขนาดและท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปัจจุบันมีเนื้อที่ 43 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 101 ถนนเพชรเกษม ตำบลทองมงคล 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 032-69 7062 032-69 7062 ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต http://www.bspc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bspc@bspc.ac.th 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและบ้านพักครู ดังนี้ 

1. อาคารเรียนปฏิบัติการ 1 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนแผนก
สามัญสัมพันธ์ และชั้น 4 เป็นแผนกการโรงแรม 

2. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 

3. อาคารวิทยบริการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันเป็นอาคารห้องสมุด 
4. อาคารปฏิบัติการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนแผนพณิชยการและ

แผนกคอมพิวเตอร์ 
5. อาคารเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หลัง 
6. อาคารทวิภาคี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หลัง 
7. อาคารโรงฝึกงาน แผนกช่างกลโรงงาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 จำนวน 1 หลัง 
8. โรงฝึกงานช่างยนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการช่างยนต์ 
9. อาคารหอประชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารหอประชุม 
10. โรงอาหารเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 จำนวน 1 หลัง 
11. บ้านพักครู สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 2 หลัง 
12. บ้านพักภารโรง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 3 หลัง 
13. บ้านพักผู้อำนวยการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 1 หลัง 
14. ห้องน้ำนักเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 2 หลัง 
15. ต่อเติมอาคารโรงฝึกงานช่างโลหะการร่วมกับ SSI สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 
16. สนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หลัง 
17. หลังคาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หลัง 
18. หลังคาสนามฟุตซอล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หลัง 
19. อาคารศูนย์บ่มเพาะ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หลัง 
20. อาคารประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จำนวน 1 หลัง 

 

http://www.bspc.ac.th/
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ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิมิตร  ศรียาภัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

นายฐิติปกรณ์  ภคุโล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายประพฤติ  พฤศชนะ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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แผนที่ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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ลักษณะการแบ่งสายงานในแต่ละฝ่ายงาน 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพนิดา ชมยินดี 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นายธนาพันธ์  ภู่ระย้า 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 

และการประกอบธุรกิจ 

นายกิตติศักด์ิ  ทรหด 
งานโครงการพิเศษและการ

บริการชุมชน 

นางสาวอรภชา กฤษเอกศิลป์
สาขาวิชาบัญช ี

นายนพดล ศุภผ่องศรี 
งานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวอรภชา กฤษเอกศิลป์
งานการเงิน 

นางสาวสุวดี  สายสกล 

งานบัญช ี

นายคณิต  อินทะใจ 

งานพสัดุ 

นายจรัญ  มนสั 

งานอาคารสถานท่ี 

นายกมล  ดิษฐาพร 

งานทะเบียน 

นายธนาพันธ์  ภู่ระย้า 
งานความร่วมมือ 

นายจักกรชิ  ชังชะนา
งานวิจัยพฒันานวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ ์

นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ ์
งานปกครอง 

นางสาวสินีนาฏ ตระกลูกำเหนิดเหมาะ 

งานแนะแนวอาชพีและการจัดหา
งาน 

นางสาวศิตาพร  ปกป้อง 
งานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 

นายองอาจ  รุ่งเรือง 

งานประชาสัมพนัธ ์

นายกิตติพงษ์ คำเกิ่ง 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

นายจิตวัฒนา บุญเลิศ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

นายเทิดศักด์ิ ชมเชย 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

นายเผด็จ ทิมแท้ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

นางสาวบวรลักษณ์ สูงกจิบูรย์ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

นายนิมิตร  ศรียาภัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

นายวัลลภ กรีไกรนุช 
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

อุตสาหกรรมฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายจเด็ด รัศมิทัต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

นางสาวศิตาพร  ปกป้อง
สาขาวิชาการโรงแรม 

นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

นายนายฐิติปกรณ์  ภคุโล 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประพฤติ  พฤศชนะ 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์รอง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวกรรัตน์  ประกอบชาติ
งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท
งานบุคลากร 

นายอาทิตย์  ศุภมงคลสถาพร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางสาวอังศุพชิญ์  ภักดี 
งานวางแผนและงบประมาณ 

นายเชิดพงศ์  จันทรวัฒนกจิ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายดิเรก  ไซยทองงาม 
งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

นางสาววีณา  ใจเพชร 
งานครูท่ีปรึกษา 

นางสาวกลัยา ผากาเกตุ 
สาขาวิชาสามัญสัมพนัธ์ 

ว่าที่ ร.ต นฤพนธ์  ใหญ่ยงค์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 

นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    

และซัพพลายเซน 
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