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ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

ปรัชญา 

 ฝีมือดี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ 

วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม สัมพันธ์ชุมชน  บนพื้นฐานแห่ง     
           ความพอเพียง 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3. ฝึกอบรมวิชาชีพและให้บริการชุมชนตามบริบทของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียนตามมาตรฐานสากล 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 3. มีปริมาณผู้เรียนที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษาลดลง 
 5. ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 6. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
 7. การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 8. บุคลากรสามารถน าความรู้ด้านวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ 
 "ทักษะดี  มีอาชีพ" 

เอกลักษณ์ 
 "บริการชุมชน" 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 2. สถานศึกษามีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตรรายวิชา   
 3. สถานศึกษามีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการฝึกอบรมของสถานศึกษา  
 5. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน และอาคารสถานที่ในการฝึกอบรมเพียงพอ และ
เหมาะสม 
 6. สถานศึกษามีอัตราส่วนของครูผู้สอนประจ าหรือผู้ช านาญการทาง วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ 
              หลักสูตรเหมาะสม   

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 1. รางวัลเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์
เวท  
              (น้ าหนักไม่เกิน 63.50 กิโลกรัม) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ "สงขลาเกมส์" 
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์
เวท 
              (น้ าหนักไม่เกิน 63.50 กิโลกรัม) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค "สดุสาครเกมส์" 
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย  การแข่งขัน
กีฬา 
              อาชีวะเกมส์ระดับภาค "สุดสาครเกมส์" 
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง การแข่งขัน
กีฬา 
              อาชีวะเกมส์ระดับภาค "สุดสาครเกมส์" 
 6. รางวัลผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ 4 ดาว ประจ าปี 2559 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 มาตรการที่ 1  จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นกระบวนการคิด  และทักษะในการ
ท างาน 
 มาตรการที่ 2 สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถานประกอบการและชุมชน 
 มาตรการที่ 3 จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 มาตรการที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ได้รับการยอมรับในระดับต่าง ๆ 
 มาตรการที่ 6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สื่อสิ่งพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์  วิทยุ ป้าย 
                               ประชาสัมพันธ์ 
 มาตรการที่ 7 มีการแนะแนวเชิงรุกโดยอาจารย์ประจ าแต่ละสาขาวิชา 
 มาตรการที่ 8 มีการรับลงทะเบียนนักเรียนนอกสถานที่ 
 มาตรการที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
 มาตรการที่ 10 ยกระดับและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ
ราย 
                               ใหม่ 
 มาตรการที่ 11 จัดท าโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 มาตรการที่ 12 จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือระดมทรัพยากรจากภายนอกรวมทั้งทวิภาคี เข้ามามีส่วน
ร่วม  
                                ในการสร้างผู้ประกอบการ 
 มาตรการที่ 13 ติดตามประเมินผลผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่2   ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 มาตรการที่ 3 จัดตั้งชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
 มาตรการที่ 4 จัดตั้งชมรมจิตอาสา 
 มาตรการที่ 5 เพ่ิมคะแนนความดีในจิตพิสัยทุกรายวิชา 
 มาตรการที่ 6 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่มีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคม 
 มาตรการที่ 7 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรการที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการพัฒนาหลักสูตร  และเทคโนโลยีทางวิชาชีพ 
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ตราด 

4.1 ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นพ้ืนที่ดินของวัดร้างที่วิทยาลัยได้เช่ากับกรมศาสนา  ต่อจาก
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซึ่งพ้ืนที่นี้ได้มีประวัติการตั้งเป็นสถานศึกษา โดยล าดับ ดังนี้ 
 พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนช่างไม้ตราด 
 พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานศึกษาเป็นโรงเรียนการช่างตราด 
 พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างตราดและโรงเรียนการช่างสตรี
ตราดเข้า ด้วยกันจึงท าให้มี 2 พ้ืนที่ คือ พื้นที่ที่ 1 เขตท่าเรือจ้าง บริเวณโรงเรียนการช่างสตรี และเขตที่ 3 
บริเวณโรงเรียนการช่างตราด 
 พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคตราด 
 พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคตราดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 
 กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราดขึ้นจากวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 
2 โดยใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2  และด าเนินการเปิดการเรียนการสอนเมื่อปีงบประมาณ 2541 
จนถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตั้งอยู่เลขที่ 236 ถนนหลักเมือง ต าบลบางพระ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด มีพ้ืนที่จ านวน 2 แปลง รวม 7 ไร่ 2 งาน 39.8 ตารางวา 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  TRAT POLYTECHNIC COLLEGE 
 ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 236  ถนน หลักเมือง  ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองตราด   
    จังหวัดตราด   23000 
 โทรศัพท์  โทร. 039-512-172 
 โทรสาร   โทร. 039-520-530 
 เว็บไซต์   www.tratpt.ac.th 
 อีเมล์   trat_poly@hotmail.com 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 7 ไร่ 2  งาน 39.8 ตารางวา 
 
 
 
 
 
 

http://www.tratpt.ac.th/
mailto:trat_poly@hotmail.com
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มีอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง  รวมทั้งสิ้น 5 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  105 ห้อง  ได้แก่ 
1. หอประชุม (อาคาร 1)   จ านวน  1 หลัง   5  ห้อง 
2. อาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 2)  จ านวน 1 หลัง           15 ห้อง 
3. อาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 3)  จ านวน  1 หลัง           19  ห้อง 
4. โรงฝึกงานช่างยนต์   จ านวน 1 หลัง   1 ห้อง 
5. โรงฝึกงานแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  จ านวน  1 หลัง   1   ห้อง 
6. ป้อมยาม    จ านวน 1 ห้อง   1  ห้อง 
7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น  จ านวน 1 หลัง            5  ห้อง 
8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  1 หลัง           17   ห้อง 
9. อาคารงานอาคารสถานที่  จ านวน 1 หลัง   1 ห้อง 
10. บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน 1 หลัง   3 ห้อง 
11. บ้านพักการโรงแรม 5 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง           10 ห้อง 
12. บ้านพักการโรงแรม 5 ยูนิต  จ านวน  1 หลัง           10  หอ้ง 
13. บ้านพักนักการ/เจ้าหน้าที่  จ านวน  3 หลัง   6  ห้อง 
14. บ้านพักครู 2 ชั้น   จ านวน 1 หลัง           10  ห้อง 
15. ห้องสมุดประชาชน   จ านวน 1 หลัง   1  ห้อง 
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ตราประจ าวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 เสมาธรรมจักร หมายถึง  ศูนย์รวมแห่งการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านพุทธิศึกษา  หัตถศึกษา  และ     
จริยศึกษา  โดยเน้นให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างตราด  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  มีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ  มีความสามารถ
ในการใช้ความคิด  ใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้  มีความสามารถในทักษะวิชาชีพ 
 
 สีประจ าวิทยาลัย สีเลือดหมู  ขาว 
 สีเลือดหมู  หมายถึง   การสืบทอดสายเลือดผู้ประสิทธิประสาทวิชาช่าง (พระวิษณุกรรม) 
 สีขาว     หมายถึง  การตั้งมั่นอยู่ในความดี  ความบริสุทธิ์  ตามหลักศาสนา 
 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย กานพลู 
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 ประวัติและสถานทีต่ั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2539  ตั้งอยู่เลขที่  236  ถนน
หลักเมือง  ต าบลบางพระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด  มีพื้นที่จ านวน  2  แปลง  รวม  7  ไร่  2  งาน  39.8  
ตารางวา  โดยเช่าที่ดินจากกรมการศาสนาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคตราด 

ประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  เป็นพื้นที่ดินของวัดร้างที่วิทยาลัยฯ  ได้เช่ากับกรมศาสนาต่อจาก
วิทยาลัยเทคนิคตราด  ซึ่งพื้นที่นี้ได้มีประวัติการตั้งเป็นสถานศึกษา  โดยล าดับ  ดังนี้ 
 พ.ศ.  2480 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนช่างไม้ตราด 
 พ.ศ.  2500 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นโรงเรียนการช่างตราด 
 พ.ศ.  2510 กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างตราดและโรงเรียนการช่างสตรีตราดเข้า
ด้วยกันจึงท าให้มี  2  พื้นที่  คือ  พื้นที่ที่  1  เขตท่าเรือจ้าง  บริเวณโรงเรียนการช่างสตรีและเขตที่  2  บริเวณ
โรงเรียนการช่างตราด 
 
 พ.ศ.  2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคตราด 
 พ.ศ.  2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคตราด 
 เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2539  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดชา่งตราดขึ้นจาก
วิทยาลัยเทคนิคตราด  เขต  2  โดยใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคตราดเขตที่  2  และด าเนินการเปิดการเรียนการสอน
เมื่อปีงบประมาณ  2541  จนถึงปัจจุบัน   
โทรศัพท์  0-3951-2172  โทรสาร  0-3952-0530  หรือทางเว็บไซต์ http://www.tratpt.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tratpt.ac.th/
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา 

นายนพดล   หัตถาพงษ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 

และฝ่ายบริหารทรัพยากร  

นายจิรพงค์  ร่มเงิน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายประดิษฐ  ฮกทา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
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ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
1.  นายประดิษฐ  ฮกทา   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
2.  นายจิรพงค์  ร่มเงิน   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3. นายนพดล   หัตถาพงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
      และฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

1. นายวิเชียร   วิเศษ  30  พฤศจิกายน 2538  - 4 มิถุนายน  2543 
2. นายอรุณ   ยิ่งชล  27  มิถุนายน 2543     - 30  กันยายน 2544 
3. นายศักดา   ขาวเกลี้ยง  6   ธันวาคม  2544     - 10 พฤษภาคม 2550 
4. นายบรรจงศักดิ์   ทองยศ   11  พฤษภาคม 2550   - 16 พฤษภาคม 2551 
5. นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ 21  พฤษภาคม 2551   - 10 พฤศจิกายน 2551 
6. นางภาวิดา   ศรีสุนทร  25  พฤษภาคม 2552  - 30 พฤศจิกายน 2552 
7. นายสุเทพ   สุวรรณกลาง 30  ธันวาคม  2552     - 17  ตุลาคม 2553 
8. นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ์ 18  ตุลาคม  2553       - 30 กันยายน 2556 
9. นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป 27 ธันวาคม 2556       - 30 กันยายน 2557 
10. นายจรินทร์  หลังสัน  1 ตุลาคม 2557  - 4 สิงหาคม 2558 
11. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง 6 สิงหาคม 2558  - 7 ธันวาคม 2559 
12. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  13 ธันวาคม 2559 -  30 พฤศจิกายน 2560 
13. นายประดิษฐ  ฮกทา  4 ธันวาคม 2560 -  ปัจจุบัน 

 
  
 
 

 
 
 

 
 


