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ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ปรัชญา 

ฝีมือดี มีคุณธรรม น ำวิชำกำร 
วิสัยทัศน์ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีศักยภำพด้ำนทักษะวิชำชีพ คู่คุณธรรมจริยธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
บนพื้นฐำนแห่งควำมพอเพียง 
พันธกิจ 

1. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนทักษะวิชำชีพ 
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
3. ฝึกอบรมวิชำชีพและให้บริกำรชุมชนตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. พัฒนำบุคลำกรและกระบวนกำร'ฟิกทักษะวิชำชีพ บนพื้นฐำนแห่งควำมพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพในสำขำที่เรียนตำมมำตรฐำนสำกล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
3. มีปริมำณผู้เรียนที่มีคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึน 
4. ปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในสถำนศึกษำลดลง 
5. ประชำชนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
6. สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครองและชุมชน 
7. กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
8. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

อัตลักษณ์ 
"ทักษะดี มีอำชีพ" 

เอกลักษณ์ 
"บริกำรชุมชน"  
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกำร'ฟิกอบรมรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
2. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำร'ฟิกอบรมทุกหลักสูตรรำยวิชำ 
3. สถำนศึกษำมีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ในกำร'ฟิกอบรมในแต่ละหลักสูตรสถำนศึกษำ 
4. ผู้เข้ำรับกำร'ฟิกอบรมมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรฟิกอบรมของสถำนศึกษำ 
5. สถำนศึกษำมีห้องปฏิบัติกำร/โรง'ฟิกงำน และอำคำรสถำนที่ในกำร'ฟิกอบรมเพียงพอ  

และ เหมำะสม 
6. สถำนศึกษำมีอัตรำส่วนของครูผู้สอนประจ ำหรือผู้ช ำนำญกำรทำง วิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ 

หลักสูตรเหมำะสม 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ/ทักษะพื้นฐำน 
กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับภำค 

2. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ/ทักษะพ้ืนฐำน ทักษะกำร
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ระดับภำค 

3. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกีฬำมวยสำกลสมัครเล่นชำย รุ่นเวสเตอร์เวท 
(น ้ำหนัก 69 กิโลกรัม) กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับชำติ “บัวหลวงเกมส์” 

4. รำงวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทยสมัครเล่น รุ่นเวสเตอร์เวท 
(น ้ำหนัก 67 กิโลกรัม) กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับภำค “นำงนวลเกมส์” 

5. รำงวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภทกีฬำมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นเวสเตอร์เวท 
(น ้ำหนัก 64 กิโลกรัม) กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับภำค “นำงนวลเกมส์” 

6. รำงวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกีฬำมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท 
(น ้ำหนัก 69 กิโลกรัม) กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับภำค “นำงนวลเกมส์” 

7. รำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกีฬำมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท 
(น ้ำหนัก 57 กิโลกรัม) กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับภำค “นำงนวลเกมส์” 

8. รำงวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภทกีฬำมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลำยเวท 
(น ้ำหนัก 69 กิโลกรัม) กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับภำค “นำงนวลเกมส์” 

9. ได้รับกำรประเมินเป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำน‘ฟิมือแรงงำน 2 สำขำ 
    1. พนักงำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 
    2. ผู้ช่วยงำนแม่บ้ำน 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพและเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 

มาตรการที่ 1 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นกระบวนกำรคิด และทักษะในกำรท ำงำน 
มาตรการที่ 2  สร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรกับสถำนประกอบกำรและชุมชน 
มาตรการที่ 3  จัดกำรเรียนกำรสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
มาตรการที่ 4  ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
มาตรการที่ 5  ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียนให้ได้รับกำรยอมรับในระดับต่ำง ๆ 
มาตรการที่ 6  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
มาตรการที่ 7  มีกำรแนะแนวเชิงรุกโดยอำจำรย์ประจ ำแต่ละสำขำวิชำ 
มาตรการที่ 8  มีกำรรับลงทะเบียนนักเรียนนอกสถำนที่ 
มาตรการที่ 9  ส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
มาตรการที่ 10  ยกระดับและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรตลำดเพ่ือเพ่ิมศักยภำพแก่ผู้ประกอบกำร รำยใหม่ 
มาตรการที่ 11  จัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร 
มาตรการที่ 12  จัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกรวมทั้งทวิภำคี เข้ำมำมีส่วน  

ร่วมในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
มาตรการที่ 13  ติดตำมประเมินผลผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกสงคุณธรรมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
มาตรการที่ 3 จัดตั้งชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
มาตรการที่ 4 จัดตั้งชมรมจิตอำสำ 
มาตรการที่ 5 เพ่ิมคะแนนควำมดีในจิตพิสัยทุกรำยวิชำ 
มาตรการที่ 6 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษำ ที่มีควำมประพฤติดีช่วยเหลือสังคม 
มาตรการที่ 7 ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมในสำขำที่เก่ียวข้อง 
มาตรการที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับกำรพฒันำหลักสูตร และเทคโนโลยีทำงวิชำชีพ 
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
4.1 ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัย 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด เป็นพ้ืนที่ดินของวัดร้ำงที่วิทยำลัยได้เช่ำกับกรมศำสนำ ต่อจำก 
วิทยำลัยเทคนิคตรำด ซึ่งพ้ืนที่นี้ได้มีประวัติกำรตั้งเป็นสถำนศึกษำ โดยล ำดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนช่ำงไม้ตรำด 
พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถำนศึกษำเป็นโรงเรียนกำรช่ำงตรำด 
พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษำธิกำรได้รวมโรงเรียนกำรช่ำงตรำดและโรงเรียนกำรช่ำงสตรี 

ตรำดเข้ำ ด้วยกันจึงท ำให้มี 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ที่ 1 เขตท่ำเรือจ้ำง บริเวณโรงเรียนกำรช่ำงสตรี และเขตที่ 3 
บริเวณโรงเรียนกำรช่ำงตรำด 

พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคตรำด 
พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยำลัยเทคนิคตรำดเมื่อวันที่ 7พฤษภำคม 2539 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำดขึ้นจำกวิทยำลัยเทคนิคตรำด  

เขต 2 โดยใช้พ้ืนที่วิทยำลัยเทคนิคตรำด เขต 2 และด ำเนินกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนเมื่อปีงบประมำณ 2541 
จนถึงปัจจุบัน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด ตั้งอยู่เลขที่ 236 ถนนหลักเมือง ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ตรำด มีพ้ืนที่จ ำนวน 2 แปลง รวม 7 ไร่ 2 งำน 39.8 ตำรำงวำ 
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อสถานศึกษา  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
ชื่อภาษาอังกฤษ  TRAT POLYTECHNIC COLLEGE 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 236 ถนน หลักเมือง ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองตรำด 

    จังหวัดตรำด 23000 
โทรศัพท์  โทร. 039-512-172 
โทรสาร   โทร. 039-520-530 
เว็บไซต์   www.tratpt.ac.th 
อีเมล ์   trat_poly@hotmail.com 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 7 ไร่ 2 งำน 39.8 ตำรำงวำ 
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มีอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น18หลัง มีห้องท้ังสิ้น 114ห้อง ได้แก่ 
1. หอประชุม (อำคำร 1)    จ ำนวน 1 หลัง  5 ห้อง 
2. อำคำรเรียน 4 ชั้น (อำคำร 2)   จ ำนวน 1 หลัง  15 ห้อง 
3. อำคำรเรียน 4 ชั้น (อำคำร 3)   จ ำนวน 1 หลัง  19 ห้อง 
4. โรง'ฟิกงำนช่ำงยนต์    จ ำนวน 1 หลัง  1 ห้อง 
5. โรง'ฟิกงำนช่ำงไฟฟ้ำ    จ ำนวน 1 หลัง  1 ห้อง 
6. ป้อมยำม     จ ำนวน 1 ห้อง  1 ห้อง 
7. อำคำรเรียนชั้วครำวแผนกพ้ืนฐำน  จ ำนวน 1 หลัง  2 ห้อง 
8. โรงอำหำร     จ ำนวน 1 หลัง  1 ห้อง 
9. โรงรถ     จ ำนวน 1 หลัง  1 ห้อง 
10. อำคำรงำนอำคำรสถำนที่   จ ำนวน 1 หลัง  1 ห้อง 
11. บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร    จ ำนวน 1 หลัง  3 ห้อง 
12. บ้ำนพักครู 5 ยูนิต    จ ำนวน 1 หลัง  10 ห้อง 
13. บ้ำนพักครู 5 ยูนิต    จ ำนวน 1 หลัง  10 ห้อง 
14. บ้ำนพักนักกำร/เจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน 3 หลัง  6 ห้อง 
15. ห้องสมุดประชำชน    จ ำนวน 1 หลัง  1 ห้อง 
16. บ้ำนพักครู 2 ชั้น    จ ำนวน 1 หลัง  10 ห้อง 
17. อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 3 ชั้น  จ ำนวน 1 หลัง  4 ห้อง 
18. อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 1,920 ตร.ม จ ำนวน 1 หลัง  18 ห้อง 
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ตราประจ าวิทยาลัย 
 

 
 
 เสมำธรรมจักร หมำยถึง ศูนย์รวมแห่งกำรพัฒนำบุคลำกรทั้ งด้ำนพุทธิศึกษำ หัตถศึกษำ                
และ จริยศึกษำ โดยเน้นให้ผู้ที่เข้ำมำศึกษำในวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจเป็นประชำธิปไตย มีสุขภำพอนำมัยดีทั้งร่ำงกำยและจิตใจ มีควำมสำมำรถ ในกำรใช้ควำมคิด 
ใฝ่รู้และสำมำรถแสวงหำควำมรู้ มีควำมสำมำรถในทักษะวิชำชีพ 
 

สีประจ าวิทยาลัย  สีเลือดหมู ขำว 
 สีเลือดหมู  หมำยถึง  กำรสืบทอดสำยเลือดผู้ประสิทธิประสำทวิชำช่ำง (พระวิษณุกรรม)  

สีขาว  หมำยถึง  กำรตั้งม่ันอยู่ในควำมดี ควำมบริสุทธิ์ ตำมหลักศำสนำ 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย  กำนพลู  
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ประวัติและสถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด ได้ประกำศจัดตั้งเม่ือวันที่ 7 พฤษภำคม 2539 ตั้งอยู่เลขท่ี 236 ถนน  

หลักเมือง ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด มีพ้ืนที่จ ำนวน 2 แปลง รวม 7 ไร่ 2 งำน 39.8 ตำรำงวำ 
โดยเช่ำที่ดินจำกกรมกำรศำสนำต่อจำกวิทยำลัยเทคนิคตรำด 
ประวัติความเป็นมา 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด เป็นพ้ืนที่ดินของวัดร้ำงที่วิทยำลัยฯ ได้เช่ำกับกรมศำสนำต่อจำก 
วิทยำลัยเทคนิคตรำด ซึ่งพ้ืนที่นี้ได้มีประวัติกำรตั้งเป็นสถำนศึกษำ โดยล ำดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนช่ำงไม้ตรำด 
พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำเป็นโรงเรียนกำรช่ำงตรำด 
พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษำธิกำรได้รวมโรงเรียนกำรช่ำงตรำดและโรงเรียนกำรช่ำงสตรีตรำดเข้ำ 

ด้วยกันจึงท ำให้มี 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ที่ 1 เขตท่ำเรือจ้ำง บริเวณโรงเรียนกำรช่ำงสตรีและเขตที่ 2 บริเวณ 
โรงเรียนกำรช่ำงตรำด 

พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคตรำด 
พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยำลัยเทคนิคตรำด 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2539 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำดขึ้นจำก 

วิทยำลัยเทคนิคตรำด เขต 2 โดยใช้พ้ืนที่วิทยำลัยเทคนิคตรำดเขตที่ 2 และด ำเนินกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน 
เมื่อปีงบประมำณ 2541 จนถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ 0-3951-2172 โทรสำร 0-3952-0530 หรือทำงเว็บไซต์ http://www.tratpt.ac.th 
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา 

 
นำยประดิษฐ  ฮกทำ 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

 
นำยนพดล  หัตถำพงษ์ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร           

 
นำยวิเชียร  ถมจอหอ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
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ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างตราด   
1. นำยประดิษฐ  ฮกทำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
2. นำยนพดล  หัตถำพงษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
3. นำยวิเชียร  ถมจอหอ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำและฝ่ำยแผนงำน                                 

    
ท าเนียบผูบ้ริหารวทิยาลัยสารพดชา่งตราด  

1. นำยวิเชียร  วิเศษ  30 พฤศจิกำยน 2538 - 4 มิถุนำยน 2543 
2. นำยอรุณ  ยิ่งชล   27 มิถุนำยน 2543 - 30 กันยำยน 2544 
3. นำยศักดำ  ขำวเกลี้ยง  6 ธันวำคม 2544  - 10 พฤษภำคม 2550 
4. นำยบรรจงศักด  ทองยศ  11 พฤษภำคม 2550 - 16 พฤษภำคม 2551 
5. นำงนวลอนงค์  ธรรมเจริญ 21 พฤษภำคม 2551 - 10 พฤศจิกำยน 2551 
6. นำงภำวิดำ  ศรีสุนทร  25 พฤษภำคม 2552 - 30 พฤศจิกำยน 2552 
7. นำยสุเทพ  สุวรรณกลำง  30 ธันวำคม 2552 - 17 ตุลำคม 2553 
8. นำงวิชชำพรรณ  กิ่งวัชระพงศ์ 18 ตุลำคม 2553  - 30 กันยำยน 2556 
9. นำยศักดิช์ัย  ธีระประทีป  27 ธันวำคม 2556 - 30 กันยำยน 2557 
10. นำยจรินทร์  หลังสัน  1 ตุลำคม 2557  - 4 สิงหำคม 2558 
11. นำยถำวรสิทธิ์  อินทะแสง  6 สิงหำคม 2558  - 7 ธันวำคม 2559 
12. นำงยุวนิตย์  ศรศิลป็  13 ธันวำคม 2559 - 30 พฤศจิกำยน 2560 
13. นำยประดิษฐ  ฮกทำ  4 ธันวำคม 2560  - ปัจจุบัน 

 


