ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขยายการศึกษา
ด้ า นวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนและผู้ ด้ อ ยโอกาส ตามแผนพั ฒ นาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 -2539)
โดยได้ม อบให้ กรมอาชี วศึ กษาเป็ นผู้ รับ ผิด ชอบด าเนิน การจั ดตั้ ง วิ ท ยาลัย สารพั ดช่ าง และวิท ยาลั ย
การอาชี พ ขึ้ น ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นเป้ า หมาย
ของการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่าง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 กองการศึ กษาอาชี พ กรมอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับจัง หวั ด
ปราจีนบุรี ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
พิจารณาใช้ที่ ดิน บางส่ วนของวิท ยาลัย เทคนิ คปราจี นบุ รี ด้า นที่ ติด กับ ศาลากลางจั ง หวัด ปราจี นบุ รี
(หลั ง เก่ า ) เป็ น สถานที่ ก่ อ สร้ า ง โดยมี นางนงเยาว์ แก้ ว กั ง วาล ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย
เทคนิ ค ปราจี น บุ รี เป็ น ผู้ ป ระสานงานกั บ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี กรมอาชี ว ศึ ก ษาพิ จ ารณาแล้ ว
ให้ความเห็นชอบ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นที่ก่อสร้างหอพระประจาจังหวัด โดยได้จัดหาที่ดินทดแทนให้ใหม่ในบริเวณด้านตะวันออก
ของสนามกี ฬ าจั งหวั ด ซึ่ งเป็ น ที่ ดิน ราชพั สดุ หมายเลขทะเบี ย น ปจ.221 เนื้ อ ที่เ ดิ ม 19-2-67 ไร่
ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนายเกษม หน่ายคอน
เป็ น ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี กรมอาชี ว ศึ ก ษาพิ จ ารณาแล้ ว ให้ ค วามเห็ น ชอบ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
นายสุดใจ ดวงสว่าง เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ต่ อ มาภายหลั ง จาก การตรว จสอบพื้ น ที่ ดั ง ก ล่ า วกั บร าชพั ส ดุ จั ง หวั ด ปร าจี น บุ รี
พบว่า ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญ ญัติผังเมือง พ.ศ.2518 ได้กาหนดให้ที่ดินบริเวณนั้น
เป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ประเภทที่โล่งแจ้ง เพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่อนุญาต
ให้ ใ ช้ ก่ อ สร้ า งวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส านั ก ผั ง เมื อง
เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2535 กรมอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ได้ ยื่ น หนั ง สื อ ขอให้ ส านั ก ผั ง เมื อ งทบทวน
มติคณะกรรมการผังเมืองใหม่
วันที่ 6 กันยายน 2535 ในการประชุมคณะกรรมการผัง เมือง ครั้ง ที่ 2 ก็ยังคงยืนยันมติเดิม
พร้อ มทั้ ง เสนอให้ กรมอาชีว ศึกษาใช้ที่ ดินพื้ นที่ แปลงเดีย วกัน ที่ อยู่ ทางทิศ เหนือของที่ดิ นแปลงเดิ ม
ซึ่งผังเมืองกาหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว
ในที่สุดกรมพลศึกษาได้เห็น ชอบสับเปลี่ยนให้ กรมอาชี วศึกษาใช้พื้นที่ด้า นเหนือของแปลง ปจ.221
เนื้อที่ 13-0-70 ไร่
เมื่ อ ทุ ก อย่ า งพร้ อ ม วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2536 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยตั้งอยู่เลขที่ 306/1 ถนนราษฎรดาริ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จัง หวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุดใจ ดวงสว่าง เป็นผู้อานวยการ พร้อมด้วยนายสมหมาย สว่างศรี

และนายโชติปรีชา แก้วกังวาล เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ปี 2536 จานวน 35,052,200.- บาท มีอาคารต่างๆ รวม 5 รายการ ดังต่อไปนี้
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (3419) จานวน
2
หลัง
2. อาคารสานักงานหอประชุม (35640)
จานวน
1
หลัง
3. บ้านพักอาศัย 7 – 8 (35410)
จานวน
1
หลัง
4. บ้านพักครู 6 หน่วย (3003)
จานวน
3
หลัง
5. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย (36001)
จานวน
3
หลัง
ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจี นบุรี ได้เริ่มดาเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีดังนี้ ช่างซ่อมช่างยนต์, ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์, อาหาร ขนม, บัญชีร้านค้า,
ช่างตัดผมชาย, ช่างเสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, ศิลปะประดิษฐ์ โดยตระหนักถึง ภาระหน้าที่
ในการฝึก อบรมและให้บ ริ การ ทางวิช าชี พ แก่ ป ระชาชนที่ ด้อ ยโอกาส ได้ รับ การศึก ษา หาความรู้
และผลิ ตบุค ลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ขยั น อดทน และซื่อ สัต ย์ มี ความรั บผิ ดชอบต่ ออาชี พ
และการงาน โดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศ
พ.ศ. 2540 เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรมคือ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิ กส์และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
พณิชยการ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
พ.ศ. 2546 เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
พ.ศ. 2547 ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก
พ.ศ. 2549 เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการ
ท่องเที่ยว ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ภาคปกติ
พ.ศ. 2550 ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง และ เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน ระดับ ปวส. (ภาคปกติ)
พ.ศ. 2552 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ปวส.
ระบบทวิ ภ าคี ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขางานการบั ญ ชี ภาคปกติ และเที ย บโอนความรู้
และประสบการณ์ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ.2553 เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์
ทั่วไป ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2554 เปิ ด การเรี ย นการสอนประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม สาขางานเทคนิ ค ยานยนต์
ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2555 ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว ประจาปีการศึกษา 2556

พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จานวน 1 หลัง และเปิดการเรียน
การสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ระบบทวิภาคี
ได้ รั บ คัด เลื อกเป็ น สถานศึ ก ษาต้ น แบบการจัด การอาชี วศึ ก ษาตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ประจ าปี 2557, และโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาดี เ ด่ น โครงการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา” ประจาปี 2557
พ.ศ. 2558 กระทรวงศึ กษาธิ การ ประกาศให้ วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ได้ รั บรางวั ล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยฯได้สร้างเหรียญหลวงพ่อเพชร ด้านหลังเป็นพระวิษณุกรรม เป็นที่ระลึกจานวน 2539 เหรียญ
ที มหุ่ นยนต์ “มหาโพธิ์ ”วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ได้ รั บรางวั ล รองชนะเลิ ศอั นดั บ 1
การแข่ งขั นหุ่ นยนต์ ABU ชิงชนะเลิ ศประเทศไทย ประจาปี 2558 และรางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจาปี 2558
จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัลสาหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ด การศูน ย์ กาลัง คนอาชีว ศึ กษา ในระดับดี มาก (Star) และมี คะแนนเต็ ม
100 คะแนน ประจาปีการศึกษา 2558
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางวิ ช าการ การพั ฒ นาระบบนิ เ ทศ โดยระบบนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา ภาคตะวั น ออก
และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2559 นายรุ่ ง โรจน์ พู น เพิ่ ม
นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าไฟฟ้ า ก าลั ง ชั้ น ปี ที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง ระดับชาติ
กีฬาเปตอง ประภทชายเดี่ยว จากการแข่ง ขันกีฬ าอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง ที่ 11 สงขลาเกมส์
ประจาปีการศึกษา 2559 และได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภทชายเดี่ยว จากการแข่งขัน
กีฬาระดับภาค สุดสาครเกมส์ กีฬาอาชีวะภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2559 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเมธาโภไคยานนท์ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญ ชี ชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง ระดับชาติ
กีฬ ามวยสากลสมั ค รเล่ น รุ่ น ไม่ เ กิ น 63.5 กิ โ ลกรั ม จากการแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชีว ะเกมส์ ระดั บ ชาติ
ครั้งที่ 11 สงขลาเกมส์ ประจาปีการศึกษา 25559 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยสากลสมัครเล่น
จากการแข่งขันระดับภาค สุดสาครเกมส์ กีฬาอาชีวะภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 8 คน ดังนี้
1. นายสุดใจ
ดวงสว่าง
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2536 - 2540
2. นายโกศล
ศรีขวัญ
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2540 – 2541
3. นายสุธี
เข็มทอง
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2541 – 2543
4. นายสมหมาย สว่างศรี
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2543 – 2551
5. นายบุญลือ
ทองเกตุแก้ว ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 – 2553
6. นายจาลอง
กล่อมอยู่
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2554 – 2554
7. นายโสภา
มะเครือสี
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2555 – 2556
8. นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. 2556 – 2559

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และนโยบายของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ได้ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมตามหลั ก คิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
2. ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ สอดคล้ อง
กับความต้องการของชุมชน
3. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย เพื่อรองรับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ส่ง เสริม สนั บสนุ นผู้เรี ยนให้มี คุณธรรม จริย ธรรมตามหลัก คิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นโยบาย
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
3. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
4. มีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก
จุดเน้น
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สามารถบริการวิชาการ และวิชาชีพให้แก่ประชาชนได้
ปรัชญา
“วินัยดี มีคุณธรรม ก้าวนาวิชาชีพ”
พุทธศาสนสุภาษิต
“โยคา เว ชายเต ภูริ”
“ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน”
อัตลักษณ์
“จิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม”
จิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้มีความตระหนักและอาสาช่วยเหลืองานที่
เป็นประโยชน์แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ
ทักษะเยี่ยม หมายถึง การเป็นผู้มีความสามารถและชานาญทางด้านวิชาชีพ
ปฏิบัติจริงมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
เอกลักษณ์
“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”
วัฒนธรรม
“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี”

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัย
“น้าเงิน เหลือง”
ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
“ดอกอินทนิล”

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
306/1 ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 037-212220
โทรสาร: 037-216825
E-mail: ppc3659@gmail.com
เนื้อที่ 13-0-70 ไร่

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายสมพงษ์ แซ่บ่าง

นายสมจิตร วรศักดิ์

นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรม

นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายอภิรมย์ สรรพาณิชย์

นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน

นางสุภาวดี พิมพ์สดุ
หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ

นายเฉลิม สมภู่
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ

นางสาวลลิดา ธรรมรส
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

นายหาญประชา พรหมมา

นางภัชรานันท์ จันทชิด
หัวหน้างานการบัญชี

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน
นายวันชัย พันธุมงคล
หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล
นางสาวรพีพรรณ เป้ง กระโทก

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ

นางสาวอนงค์ พูลสิน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
หัวหน้างานทะเบียน
นายนพนัย สีลาโส
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและการประกอบธุรกิจ

นางสาวธนาพร บุญเปล่ง

นางสาวสาวิตรี ใจงาม
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ
นายพุทธิชัย นามวงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้างานพัสดุ

นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

นายสมภพ มงคล
หัวหน้างานอาคาร ฯ

นางเบญจมาศ อ๊อกเวชะ
หัวหน้า แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวันชัย พันธุมงคล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสุภาวดี พิมพ์สุด
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวอนงค์ พูลสิน
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นายเฉลิม สมภู่
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ ฯ

นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
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1. อาคารเรียน 1 บริหารธุรกิจ – สามัญ
2. อาคารเรียน 2 ช่างอุตสาหกรรม
3. อาคารหอประชุมดวงสว่างและสานักงานฝ่ายวิชาการ
4. ป้อมยามรักษาการ
5. ห้องครูเวร
6. ห้องธนาคารโรงเรียน
7. ห้องพยาบาล (หญิง)
8. ห้องพยาบาล (ชาย)
9. ห้องส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ
10. ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.)
11. ห้องสหการ
12. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
13. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
14. แผนกวิชาคหกรรม
15. ห้องพัสดุกลาง
16. ห้องเก็บพัสดุกลาง
17. ห้องเรียนระยะสั้น (เสริมสวยสตรี)

18. ห้องเรียนงานฝึกฝีมือ
19. ห้องเรียนระยะสั้น (ตัดผมชาย)
20. โรงอาหาร
21. โรงฝึกงานแผนกไฟฟ้ากาลัง
22. งานโครงการพิเศษฯ/ลูกเสือ
23. ห้องน้า
24. ห้องเก็บอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
25. บ้านพักครู – บุคลากร
26. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บ่มเพาะ
27. ห้องรับรอง
28. พระวิษณุกรรม
29. พระพุทธรูป
30. ศาลพระภูมิเจ้าที่
31. ห้องเกียรติภูมิประวัติวิทยาลัยฯ
32. อาคารวิทยบริการและสานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้-วิทยบริการและห้องสมุด
33. ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะฯ

