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ประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่ อโรงเรียนวานิชพณิชยการ จัดตั้งเมื่อปี 2538 
โดยประมาณกลางปี 2554  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมชื่อโรงเรียนวานิชพณิชยการ 
เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 2 ในการก ากับดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต  ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็น
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่
เลขที่ 41/1 หมู่ 14  ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 11140  โทรศัพท์ 0-2924-7601-5  โทรสาร  0-2924-7606 

พ.ศ.2538 เปิดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการขาย  มีนักเรียนจ านวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบัน
มีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้อง
และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 

พ.ศ.2539 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.2541-2545   วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก
ก าลังส ารอง กรมการรักษาดินแดน  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่อุทิศประโยชน์ให้แก่
งานสารวัตรนักเรียน และนักศึกษาจากจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี ,
สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา              

http://www.wanich.ac.th/


2542-2546  ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเอกชนในระดับ
อาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุก
สาขาวิชาที่เปิดท าการสอน  

พ.ศ.2542 ได้ รับการคัด เลือกให้ เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด                 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2543 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวด
จาก 5 จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม      

พ.ศ.2546   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก  สมศ. และได้รับการประเมินอยู่
ในระดับดี 

พ.ศ.2548 ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นเป็นปีแรก 
พ.ศ.2548 ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิทยาการการจัดการ โดยใช้วิทยาลัยฯ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  
พ.ศ.2550 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ
คะแนน 4.20  ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

พ.ศ.2551 ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาที่จบในสาขางานภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลัก 

พ.ศ.2553 ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เพิ่ม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา 

พ.ศ.2555 ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นศูนย์การอบรม จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

พ.ศ.2556 - ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 
2557 

 - ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28               
วันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2557 

 - ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือ 
สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
การบริหารจั ดการ เรี ยนการสอน และได้ เพิ่ มสาขาวิ ชา ใหม่ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ สาขางานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก 



พ.ศ.2557 - ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา              
โดยเริ่มใช้ในระดับ ปวช.1 

 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวพรทิพย์  ยุติศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการขาย 
2) นางสาวโสรญา  ลือยาม นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.2558 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวศุภลักษณ์  ใจสาร นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
2) นางสาวธนพร ชูจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ธุรกิจ 
พ.ศ.2559 - ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวส.1 

 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวณัฐธิ ดา   รั ตนพาไชย นัก เรี ยนระดับชั้ นปวช .3  สาขาวิ ชา

ภาษาต่างประเทศ 
2) นางสาวพัชรินทร์  วงค์แก้ว นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

- นายชยุต  จุลชาต  ได้มอบเอกสารงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิด ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม              
ระดับปวช.2 โรงเรียนวานิชพณิชยการ ให้กับนายชัยวัฒน์  สุมังคะละ ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  จังหวัดก าแพงเพชร  ใช้ส าหรับเขียนเอกสาร
คู่มือครูเพื่อฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่           
4-6)  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 

พ.ศ.2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)                   
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ด้านการอาชีวศึกษา  ได้รับคะแนน  80.84  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 

 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อ             
รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นางสาวศศิวิมล  ไกรวงษ์  นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 
2) นางสาวอังควิภา  วงศ์ข า นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2561 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน คือ นางสาวณัฐธิดา 
รัตนพาไชย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาภาคตะวันอออกและ
กรุงเทพมหานคร  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ



ยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 - ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบ้ืองต้น  จากเทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องใน
งาน “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ตามโครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปีการศึกษา 2561  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี 

พ.ศ.2562 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 2 คน คือ 
1) นายกอบการ  เดชานุวัติ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
2) นางสาวปริชาต ิ สุขคง นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ

ธุรกิจ 
 - ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวช.1 

 - เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จากเทศบาล
ต าบลบ้านบางม่วง 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 - เกียรติบัตร เข้ าร่วมการประชุมเชิ งปฏิบัติการด า เนินการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง จากศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ส านักบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชน 

 - เกียรติบัตรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ จังหวัดนนทบุรี  
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน  DSN Open House 2019 
“เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลการเรียนรู้ สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จากโรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี 

 - เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “เปิดโลกแห่ง
การเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21”  จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 



 - เกียรติบัตรเข้ าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MK OPEN HOUSE ‘2019                
“ก้าวไกลสู่สากล บนวิถีความพอเพียง” จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 

 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัด
สุนทรธรรมิการาม   

 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 
 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัด

สิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 
 - ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
พ.ศ.2563 - นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 1 คน คือ นางสาวดารณี  

ทับทิมไทย นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 
- ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1  โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 - ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด
เล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง" จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 - ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว รองชนะเลิศ อันดับ 
1 ระดับเหรียญทองแดง ในงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 - นายสิตางศุ์  จุลชาต  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการสร้าง
ต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและส านึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ”                       
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

 - ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ในระดับชั้น ปวส.1 

พ.ศ.2564 - ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ประเภท
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่าง
วันที่ 16-20 มกราคม 2565 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 - ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน กิจกรรมงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา “GREEN & CLEAN โรงเรียนสีขาว ปีที่ 4” ตามโครงการคลอง
สวยน้ าใส ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565  ได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษา ชื่อผลงาน “คอนโดปลูกผักพลังงานสะอาดสั่งการผ่านเครือข่ายสมาร์ท
โฟน” ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จัดแสดงภายในงาน 

 - ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมน า แสดงเสนอผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจ าปีการศึกษา 
2563  มีผลงานดีเด่น จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

 
ปรัชญา 

    
เชี่ยวชาญธรุกิจ  คดิประดิษฐ์ผู้น า  คุณธรรมส านกึ 

  
 โดยมีความหมายว่า 

 เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ               
มีความรู้ความสามารถ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพ
สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควร
ด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้น าของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
ให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้น าการด าเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  

 คุณธรรมส านึก หมายถึง นักเรียนได้น าเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตส านึกที่ดี  
 

ค าขวัญ 
ความซื่อสัตย ์ เป็นนโยบายที่ดีที่สดุ 

 
อัตลักษณ์ 

ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ 
 

เอกลักษณ์ 
เป็นที่พึ่งทางการศกึษา ไม่แสวงหาผลก าไร 

 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

รับผิดชอบ วินัย พอเพียง 



อักษรย่อ (ภาษาไทย) 
วนบ. 

 
อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) 

WAC 
 

สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 
 

         
 

สีประจ าวิทยาลัยฯ 
 

 
สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความสุขุมรอบคอบ มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ มีสติปัญญา และความฉลาด ความหมายโดยรวมคือ นักเรียนของ                      
วิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ในทกุ ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นผู้ทีม่ีระเบียบวินัยที่ดีและมีคุณธรรม 

 
 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ 
 4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า                     
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 6. ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อ                     
ต่อการจัดการเรียนการสอน  
 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีผลงาน การประกวด การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ สามารถ

สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา 
2. นักเรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า มีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจารีตประเพณีที่ดีงามของไทย 
4. นักเรียนมีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย  
9. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
10. สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่ดีจาก

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก 


