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ข้อมูลสถานศึกษา 
 
 

 ตราส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ธงและสีประจ าวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
- ที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
- ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 ประวัติการจัดตั้งวทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 ลักษณะการแบ่งสายงานในแต่ละฝ่ายงาน 

 โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา 

 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

 แผนที่ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 

โทรศัพท์ 032691061  โทรสาร 032691062 

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

ตราวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

สีขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
สีน ้าเงิน หมายถึง           ความส้าเร็จ 

    สีเหลือง หมายถึง           ความดี  มีคุณธรรม 
 
 
ปรัชญา 

“ภวนามยปัญญา” คือ ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน 
 
เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก้าลังคน ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีโดย
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bspc.ac.th/
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อัตลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล ้าเลิศวิชาการ 
 
ค าขวัญนักเรียน – นักศึกษา 

วิชาการดี   มีฝีมือ  ยึดถือวัฒนธรรมไทย 
 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
 
1. ขยัน ความหมาย คือ ความตั งใจเพียรพยายามในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่้าเสมอ อดทนไม่ท้อแท้เมื่อพบ

อุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลงานส้าเร็จตามความมุ่งหมาย 
2. ประหยัด ความหมาย คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
3. ซื่อสัตย์ ความหมาย คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล้าเอียงหรือ

อคติ 
4. มีวินัย ความหมาย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั งหมดวินัยในตนเองและวินัย

ต่อสังคม 
5. สุภาพ ความหมาย คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
6. สะอาด ความหมาย คือ ปราศจากจากมัวหมองทั งกายใจและสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท้าให้เกิด

ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
7. สามัคคี ความหมาย คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้

บรรลุตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการ
ยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื อชาติ ความกลม
เกลียวกันในลักษณะเช่นนี  เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ 

8. มีน้ าใจ ความหมาย การมีน้ าใจ คือ ความจริงใจ ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็น
ค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอื ออาทร เอาใจใส่ในความสนใจ ในความต้องการ ความจ้าเป็น ความทุกข์สุข ของผู้อ่ืน 
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื อกูลกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ  วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

 
ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นสถานศึกษาที่ตั งขึ นเพ่ือจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
ทุกระดับ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั งก้าว
ทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาก้าลังคนของประเทศให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ นตามนโยบายของรัฐบาล   

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประกาศจัดตั งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เลขที่ 101 หมู่ 1 ถนนเพชร
เกษม ต้าบลทองมงคล อ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 03 269 7062 โทรสาร 03 269 
7061 website : http://www.bspc.ac.th บนเนื อที่ 43 ไร่ ได้รับงบประมาณทั งสิ น 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. ได้ท้าพิธีวางศิลาฤกษ์ และด้าเนินการก่อสร้าง 
โดยห้างหุ้นส่วนจ้ากัดทับสะแกก่อสร้าง 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดท้าการเรียนการสอนครั งแรก เมื่อปีการศึกษา 2539 โดยจัดตั งตาม
วัตถุประสงค์ขยายการศึกษาให้มากขึ น เพ่ือสอดคล้องกับการขยายตัวกับเศรษฐกิจในขณะนั น โดยเปิดท้าการเรียน
การสอนดังนี  
 
  สาขาอุตสาหกรรมมี 3 สาขางาน 

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

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
1. นายทวีพันธ์  คล้ายเพ็ชร 25 พฤศจิกายน 2537 - 15 ตุลาคม 2550 
2. นายสุรินทร์    นวลรอด  20 เมษายน 2550 - 17 ตุลาคม 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 
           วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตั งอยู่บนพื นที่สภาพภูมิประเทศที่สวยงาม มีป่าไม้ ภูเขา สภาพอากาศท่ีมี
ความเหมาะสม ร่มรื่น สถานที่รอบ ๆ และชุมชนใกล้เคียง รวมทั งบริษัท ด้านข้อมูลพื นฐานมีดังนี  

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

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปัจจุบันมีเนื อที่ 43 ไร่ ตั งอยู่ เลขที่ 101 ถนนเพชรเกษม ต้าบลทองมงคล 
อ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 032-69 7062 โทรสาร 032-697061 ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://www.bspc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bspc@bspc.ac.th 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและบ้านพักครู ดังนี  

1. อาคารเรียนปฏิบัติการ 1 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนแผนก
สามัญสัมพันธ์ และชั น 4 เป็นแผนกการโรงแรม 

2. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 จ้านวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 

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

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

ปฎิบัติการช่างยนต์ 
9. อาคารหอประชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นอาคารหอประชุม 
10. โรงอาหารเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 จ้านวน 1 หลัง 
11. บ้านพักครู สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 2 หลัง 
12. บ้านพักภารโรง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 3 หลัง 
13. บ้านพักผู้อ้านวยการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 1 หลัง 
14. ห้องน ้านักเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 2 หลัง 
15. ต่อเติมอาคารโรงฝึกงานช่างโลหะการร่วมกับ SSI สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 
16. สนามฟุตซอลพร้อมติดตั งอุปกรณ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 จ้านวน 1 หลัง 
17. หลังคาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 จ้านวน 1 หลัง 
18. หลังคาสนามฟุตซอล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 จ้านวน 1 หลัง 
19. อาคารศูนย์บ่มเพาะ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 จ้านวน 1 หลัง 
20. อาคารประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 จ้านวน 1 หลัง 
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งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ  วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

นายนิมิตร  ศรียาภัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายฐิติปกรณ์  ภคุโล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายประพฤติ  พฤศชนะ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ  วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

 

แผนที่ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ  วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

ลักษณะการแบ่งสายงานในแต่ละฝ่ายงาน 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 
 

 

 
 

 
 


