ประวัติของสถานศึกษา
วิท ยาลัยอาชีวศึ กษาสุพ รรณบุรี เดิมชื่อโรงเรีย นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรี ย นการช่ า งสตรี สุ พ รรณบุ รี และเมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2525 ได้ รั บ ค าสั่ ง เลื่ อ นฐานะเป็ น วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 หลักสูตร 2 ปี เรียกว่าประโยคมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนต้น
ปี 2495 เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 5 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ปี มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3 ปี)
ปี 2501 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
ปี 2519 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน แผนกพาณิชยการเพิ่มอีก 1 แผนก
ปี 2522 ได้รับอนุมั ติให้เปิดสอนภาคนอกเวลา แผนกพาณิชยการ 1 ห้องเรีย น และรับ
นักเรียนชายเข้าเรียนเป็นปีแรก
ปี ก ารศึ ก ษา 2524 ปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต ร ปวช. 2524 ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ปิ ด สอนแผนกวิ ช า
ศิลปหัตถกรรม (แผนกศิลปประยุกต์ ) เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก ตามหนังสือที่ ศธ. 0908/289 ลงวันที่ 4 เมษายน
2524 รับนักเรียนชายและหญิง นักเรียนชายเริ่มเรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตร ปวท. บริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2525 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2525
ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
รับนักศึกษา จานวน 40 คน
ปีการศึกษา 2526 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2530 ปรับเปลี่ยนหลั กสูตร ปวช. 2530 โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษา เรียน 4
ภาคเรียน
ปีการศึกษา 2531 ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2533 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2533
ปีการศึกษา 2534 เปิดสอนแผนกวิชาการถ่ายภาพ ในคณะวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก
ปี 2538 เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
ปี ก ารศึ ก ษา 2534 วิ ท ยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึก ษา รางวัล พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2538 ขอยุ บแผนกการบัญชี (ระดับ ปวท.) ไม่เปิดสอน และได้ขออนุมัติเปิด
สอน ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ

ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. 2538
ปี ก ารศึ ก ษา 2539 เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร ปวช. ทวิ ภ าคี ธุ ร กิ จ สถานพยาบาล ร่ ว มกั บ
สถานประกอบการ โรงพยาบาลศุภมิตร
ปีการศึกษา 2540 ปรับเปลี่ยนหลักสูตร 2536 มาเป็น ปวส. 2540
ปี ก ารศึ ก ษา 2541 รั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ตามแผนรั บ ของกรมและตรงตามหลั ก ของ
สถานศึกษาที่จะรับได้ และเมื่อภาวะประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เงินงบประมาณจัดสรรให้น้อยลง
จึงต้องลดคาบสอน ชั่วโมงสอนในเวลาครูอาจารย์มีมากขึ้น แก้ปัญหาโดยครูจ้างสอน
ปีการศึกษา 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้ 19 สิงหาคม 2542
ปี ก ารศึ ก ษา 2543 ด าเนิ น การจั ด ท าธรรมนู ญ สถานศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษา
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม. 6 ปวช.
ต่างสาขา และผู้มีวุฒิเทียบเท่าเพิ่ม 1 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวส. 2540
ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2538 ปวช. 2545
และ ปวส. 2540
ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2538 และ ปวช.
2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2540, 2546
ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2545 ปรับปรุง
2546 และ ปวส. 2546
ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2545
ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2546
เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตร ปวช. 2545
ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2546
ปี ก ารศึ ก ษา 2549 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ( ปวช .) สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอบ
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี พ.ศ. 2552
ปีก ารศึ ก ษา 2552 เปิ ดสอนหลัก สูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช .) สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอน และการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D ประจาปี พ.ศ. 2553

ปีการศึกษา 2553 ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2554 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดการจัดการสถานศึกษา
ที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ชื่อผลงาน “Smart Lab 235 SPVC”
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น
เลิศ ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ 5 ดาว

ขนาดที่ตั้ง
วิท ยาลัยอาชี วศึก ษาสุพรรณบุ รี ตั้งอยู่เลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตาบลท่าพี่ เลี้ยง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3551-1355 โทรสาร 0-3552-4022 หรือทางเว็บไซต์ที่ www.spvc.ac.th โดยมี
เนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ที่ดินส่วนใหญ่เป็นวัดร้างหลวงและวัดจาปา ซึ่งทางวิ ทยาลัยฯ ต้อง
จ่ายค่าเช่าให้กรมศาสนาทุกปี โดยมีอาณาบริเวณ ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด อาคารเอกชน
ทิศใต้
จรด ถนนกุมารทอง
ทิศตะวันออก จรด ถนนขุนไกร
ทิศตะวันตก จรด ถนนพระพันวษา

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ 035- 511355 โทรสาร 035-524022 Websites : http://www.spvc.ac.th
E-mail : spvc.data@gmail.com
พ.ศ. 2493

ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารไม้โดยสร้างติดด้านถนนพระ
พันวษา
พ.ศ. 2495
ได้รับนักเรียนประจา โดยดัดแปลงอาคารเรียนหลังเก่าที่ได้รับโอนจากโรงเรียน กรรณ
สูตศึก ษาลัย มาเป็นเรื อนนอนของนัก เรีย นประจา ในระยะนี้ทางโรงเรีย นเปิดสอน
นักเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
พ.ศ. 2496
ได้รับงบประมาณให้ส ร้างอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้ส ร้างติดถนนพระพันวษาคู่กั บ
อาคารหลังแรก
พ.ศ. 2502
ได้สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ทางด้านหลังของโรงเรียน และบ้านพักครูอีก 1 หลัง
พ.ศ. 2510
ได้รับคาสั่งยกเลิกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ โดยให้ทาการสอนเฉพาะระดับ
อาชีวศึกษาชั้นสูงเท่านั้น (เปิดรับผู้จบ ม.6 ถึง มศ. 3)
พ.ศ. 2509 - 2511 ทางโรงเรียนติดต่อรับเครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรีย นพิพิธพิมุข ให้นักเรียนฝึกหัดพิมพ์ดีด
ทั้ ง ได้ เ ปิ ด สอนพิ ม พ์ ดี ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น และปรับ ปรุ ง การเรี ย นการสอนทุ ก ด้ า น
จนกระทั่งกรมอาชีวศึกษาได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์โครงการปรับปรุงโรงเรียนการช่างสตรี
ในภาคกลาง
พ.ศ. 2519
ได้ ส ร้ า งอาคารคหกรรม 1 หน่ ว ย ลั ก ษณะเป็ น ตึ ก 2 ชั้ น และเปิ ด ใช้ เ มื่ อ วั น ที่
16 มิถุนายน 2520
พ.ศ. 2521
ได้สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น โดยรื้ออาคารหลังที่เป็นเรือนนอนออก เพื่อ
สร้ า งตึ ก หลั ง นี้ แ ทน และได้ เ ลิ ก รั บ นั ก เรี ย นประจ าตั้ ง แต่ พ.ศ. 2515 ได้ รั บ เงิ น
งบประมาณ สร้างอาคารคหกรรมเพิ่มเติมอีก 2 หน่วย เป็นตึก 2 ชั้น ต่อจากหน่วยแรก
และเปิดใช้เมื่อต้นปีการศึกษา 2522
พ.ศ. 2523
ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 4 หน่วย
พ.ศ. 2526
ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนด้านหลังและบ้าน พัก
ครู 1 หลัง
พ.ศ. 2528
ได้สร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 16 หน่วย
พ.ศ. 2530
ได้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นหอประชุมและโรงอาหารได้
สร้างอาคาร 1 หลัง ค่าวัสดุก่อสร้างใช้เงินบารุงการศึกษา ให้นักการภารโรง ก่อสร้าง
อาคารนี้เป็นห้องปฏิบัติการเบเกอรี่

พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ.2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

สร้างพระพุทธรูปประจาสถานศึกษา พร้อมที่ประดิษฐานด้วยเงินบริจาคจัดตั้งมูลนิธิ
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สร้างศาลาพักผ่อนผู้ปกครอง 1 หลัง โดยคนงานภารโรงเป็นผู้ดาเนินการสร้าง ใช้เงิน
บารุงการศึกษาซื้อวัสดุ นอกจากนี้วิทยาลัย ฯ ได้ทาการต่อเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการ
(อาคาร 4)
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ท าการรื้ อ ถอนอาคารคหกรรม 2 ชั้ น และก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นและ
ปฏิบัติการ คหกรรมขึ้นใหม่ เป็นอาคาร 6 ชั้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2540
ดาเนินการกั้นห้องบริเวณด้านห้องสมุด เพื่อทาให้เป็นห้องสืบค้นทาง Internetปรับปรุง
ป้ายบอกหมวดหมู่หนังสืออ้างอิง มุม ม.ส.ธ. และวารสารเย็บเล่ม เปิดให้บริการห้อง
Internet ในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เพื่อให้นักเรียนทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 20 ชุด จาก ฯพณฯ
บรรหาร - แจ่มใส ศิลปะอาชา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและห้องโฮมเธียเตอร์ ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิม
พระเกียรติได้สร้างห้องประชาสัมพันธ์และห้องพักอาจารย์เวร
จัดตั้งศูนย์ OTOP PRODUCT CENTER เพื่อเผยแพร่สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดาเนินการก่อสร้างฐานพระวิษณุกรรม และ
กั้นห้องใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติสาหรับเป็นที่ประชุมของนักเรียน นักศึกษา
สร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์สาหรับบันทึกและแสดงข้อมูลนักเรียน นักศึกษาผ่านบัตร
ประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
ดาเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา และปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์
ดาเนินการปรับปรุงฐานที่ตั้งเสาธงชาติให้มีความสวยงามมั่นคง สมความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
ดาเนินการจัดสร้างห้องประชุมสร้อยอินทนิล บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ด าเนิ น การปรั บ ทั ศ นี ย ภาพสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นและด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ที่
รับประทานอาหารสาหรับ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในบริเวณโรงอาหาร
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา

