
ข้อมูลสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม 

ศูนย์พัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา                   

และผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม 

............................................................................  

1.  ข้อมูลประวัติสถานศึกษา  (ประวัติสถานศึกษา / เกียรติประวัติ / ) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ก่อตั้งข้ึนตามเจตนารมณ์ของอาจารย์เจริญและอาจารย์เปรมจิตต์   
พัฒนวงศ์ไทย  ผู้ซึ่งมีความเชื่อมัน่ว่า “การศึกษาคือแสงสว่าง สามารถนำทางชีวิตไปสู่อนาคตทีเ่จริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง” 
และปณิธานท่ีว่า  “ในชีวิตหนึ่งที่สามารถสร้างอะไรก็ได้  แต่หากมีโอกาสจะเลือกสร้างคนให้เป็นคนดี”  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  (PBAC)  ตั้งอยู่เลขท่ี  235  ถนนเพชรเกษม (กม.67-68) หมู่ 2 ตำบล 
สระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปดิทำการสอนตั้งแต่ปกีารศึกษา  2538  โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก  ได้ประทานนาม  “โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ” เมื่อวันท่ี 19 เมษายน พุทธศักราช 2538 ปัจจุบันได้รับการ
ยกฐานะเป็น วิทยาลยัเทคโนโลยพีัฒนบริหารธุรกจิ  ตามพระราชบัญญัตโิรงเรียนเอกชน  (ฉบับท่ี  2) พุทธศักราช  2554  มีอาคาร
เรียนหลังแรกเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก  6  ช้ัน 48 ห้องเรียน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสัญลกัษณ์ปีกาญจนาภิเษก ฉลองสริิ
ราชสมบตัิ ครบ 50 ปี ประดับทีห่น้าบันอาคาร ใช้ช่ืออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และในปี  2542  ได้ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยได้รับอนุญาตให้
ใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ ติดที่หน้าบันอาคาร  ใช้ช่ือว่า  “วิทยาคาร  72  พรรษา  มหา
มงคล”  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  ห้องเรียน  ห้องปฏบิัติ  และห้องประกอบต่างๆ  เป็นระบบปรับอากาศทุกห้อง 
 

ตราประจำวิทยาลัย 

 
 

ประกอบด้วย 
“องค์พระปฐมเจดยี์ เรือสำเภาแลน่เหนือพ้ืนทะเลล้อมรอบด้วยธรรมจักร” 

อักษรย่อชื่อวิทยาลัย 
พบธ. 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย 
“ชมพูพันธุ์ทิพย์” 

 



 
สีประจำวิทยาลัย 

“ชมพู – ฟ้า” 
ปรัชญาวิทยาลัย 

“ความรู้ดี มีคณุธรรม สัมพันธ์ชุมชน” 
เอกลักษณ์วิทยาลัย 

Green College 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

PBAC : บุคลิกภาพดี มีพฤติกรรมเหมาะสม นิยมคิดเชิงบวก ผนวกความสร้างสรรค์ 
 

วิสัยทัศน ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพ  และมีคุณลักษณะเฉพาะ  รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมหลากหลายใหผู้้เรยีนได้พัฒนาการเรยีนรู้และทักษะวิชาชีพ รวมทั้ง คุณธรรม 
จริยธรรม ให้พร้อมสำหรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนอัตลักษณผ์ู้เรียนและเอกลักษณ์วทิยาลัย 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางวิชาการและ

เทคโนโลย ี
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 
5.  จัดให้มีระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  (PBAC)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ดี  มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีความ

พร้อมภายใต้ปรัชญา “ความรู้ดี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน” ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสมำ่เสมอ  รวมทั้งมีการบรหิารจดัการ  การดำเนินงานด้านการ
เรียนการสอน  และกิจกรรมเสรมิหลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้วิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางปรากฏเกียรตคิุณ
เป็นที่ภาคภมูิใจ 
ด้านสถานศึกษา 
1. ได้รบัพระราชทานโลส่ถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยตดิต่อกัน โดยเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวใน
จังหวัดนครปฐม และเป็น 1 ใน 16 แห่ง ท่ัวประเทศ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ 
 - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สมัยที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543 
 - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สมัยที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2548 
 - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สมัยที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 
2. ได้รับพระราชทานรางวลัผู้ทำคณุประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (ประเภทสถาบัน) ป ีพ.ศ. 2550 
3. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
 รอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2546 
 รอบที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2549 



 รอบที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2554 
4.  ได้รับเกียรติบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพตดิ 
5.  ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาจริยศึกษาดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2542 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
6.  ได้รับรางวลัห้องสมดุโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษา  ปกีารศึกษา 2545  
7. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศสถานศกึษาที่ส่งเสรมิสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จังหวัดนครปฐม จากโครงการงาม
อย่างไทย กระทรวงวัฒนธรรม ปกีารศึกษา 2546 
8. ได้รับรางวัล  “Q-Platinum  Awards”  จากบริษัท  ซีพีออลล์  จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างดีเยี่ยม 
9. ได้รับรางวัล  Q-Star  Awards  ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  ในกิจกรรม “รากแก้วคณุธรรม” จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด 
(มหาชน) 
10. ได้รับจัดตั้งเป็นศูนยฝ์ึกอาชีพของ  สช.  ปีงบประมาณ  2556  และปีงบประมาณ 2558 
11. ได้รับโล่รางวัลและเหรยีญรางวัล หลักสตูร ACA Certificate (Adobe Certified Associate Certificate ) และ หลักสูตร IC3 
Certificate (Internet  and  Computing  Core  Certification)   จาก  “โครงการสรา้งสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินยัใช้ไอซีที 
NETGEN ประจำาปี 2557 
 
ด้านผู้บริหาร 

ผู้รับใบอนุญาต  (นายพิรุฬห์  พัฒนาวงศ์ไทย) 

    - สำเร็จการศึกษา   
- ระดับปรญิญาตรี  สาขาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ระดับปรญิญาโท  สาขา Master  of  Art  in  Management  จาก  National  University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  และเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี 2544-
2545 

- เป็นผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประทศไทย กลุม่ภาคกลาง  
ตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน 

- เป็นประธานอาชีวศึกษาเอกชนจงัหวัดนครปฐม  ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน 
- เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา นครปฐม เขต 1 (สมยัที่ 3) 
- ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ปี 2552 
- เป็นนายกสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน (คนปัจจุบัน) 
- เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 2 (คกก.ทปษ.กตปน.สพป.รบ.เขต 2) 
- รับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทองคำและใบประกาศเกียรติคณุในฐานะผูบ้ำเพ็ญประโยชน์ส่งเสรมิการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเจรญิรุ่งเรือง จากพระพรหมเมธี ปฏบิัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย์วัดปากน้ำ 

เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 57 

- เป็นคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม 



ผู้อำนวยการ (นางสาวพรทิภา  อุ่นจัตตุรพร) 

- สำเร็จการศึกษา   
- ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรบณัฑติ  จากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
- ระดับปรญิญาโท  สาขาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศกึษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปี 2551 - 2553 
- ได้รับรางวัลครดูีเด่น สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุม่กทม. ปี

การศึกษา 2546   
- ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มกทม.  ปี

การศึกษา 2554 

- ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง  

ปีการศึกษา 2555 

- ได้รับรางวัล “หน่ึงแสนครูแสนด”ี ประเภทผู้บริหาร ของสำนักงานคุรุสภา ปีการศึกษา 2557 

- เป็นคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม 



2.  ข้อมูลบุคลากร  / วุฒิการศึกษา /  เพศ 
 

ที ่ สถานศึกษา ฝ่ายบรหิาร รวมทั้งสิ้น 
  ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม  
  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - - - 2 2 - - 2 2 4 
 

ที ่ สถานศึกษา ฝ่ายสนบัสนุนการสอน รวมทั้งสิ้น 
  ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม  
  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - 1 4 - - - - 1 4 5 
 

ที ่ สถานศึกษา ฝ่ายปฏิบตัิการสอน รวมทั้งสิ้น 
  ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม  
  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - 5 19 1 - - - 6 19 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ข้อมูลหลักสตูร    
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
  ช่างอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร ์
  สาขางาน สาขางาน สาขางาน สาขางาน สาขางาน 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  - การบัญช ี

- คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 
- ธุรกิจค้าปลกีร้านสะดวกซ้ือ 

 - การทอ่งเที่ยว  

 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
  ช่างอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขางาน สาขางาน สาขางาน สาขางาน สาขางาน 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  - การบัญช ี

- คอมพวิเตอร์ธรุกจิ  
- ธุรกิจค้าปลกีร้านสะดวกซ้ือ 
- ธุรกิจค้าปลกีร้านอาหารและภตัตาคาร 

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ข้อมูลนักเรียน / นักศึกษา 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 (ปวช.1) 
  ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร ์
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - - 25 49 74 - - - 3 10 13 - - - 
 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 (ปวช.2) 
  ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร ์
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - - 28 61 89 - - - 1 27 28 - - - 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3) 
  ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร ์
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - - 27 76 103 - - - 4 22 26 - - - 
 
 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงูปีท่ี 1 (ปวส.1) 
  ช่างอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - - 4 36 40 - - - - - - 8 9 17 
 
 

ที ่ สถานศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงูปีท่ี 2 (ปวส.2) 
  ช่างอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ - - - 4 15 19 - - - - - - 13 8 21 



 
 

5.  ข้อมูลงบประมาณ 
สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 

+++++++++++++++++++++ 
 

ประเภทรายจ่าย ยอดเงินจัดสรร (บาท) 
1. งบบุคลากร  
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8,860,000 
    1.2 พนักงานราชการ  - 
    1.3เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 702,000 

รวม 9,562,000 
2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
    2.1 ผลผลิต ปวช. และ ปวส. 1,660,000 
    2.2 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 584,000 

รวม 2,244,000 
3. งบลงทุน  
    3.1 ค่าครุภัณฑ์ 950,000 
    3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 

รวม 950,000 
รวมทั้งสิ้น 12,756,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.  ข้อมูลอาคารสถานที่   
แผนผังวิทยาลยัเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ                                                          

          

รายละเอียด 
 หมายเลข 1  คือ  ป้อมรปภ. 
 หมายเลข 2  คือ        ศาลพระภมู ิ

หมายเลข 3  คือ อาคาร Front Room 
หมายเลข 4  คือ อาคารกิจการนักศึกษา 
หมายเลข 5  คือ ทางเดินซุ้มไผ ่
หมายเลข 6  คือ สนามฟุตบอล 
หมายเลข 7 คือ สนามบาสเก็ตบอล 
หมายเลข 8  คือ สนามตระกร้อ 
หมายเลข 9 คือ จุดพักผ่อน Red Roof 
หมายเลข 10  คือ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
หมายเลข 11  คือ อาคาร PBAC Canteen 
หมายเลข 12  คือ ซุ้มล้อเกวียน 
หมายเลข 13  คือ ทางเดิน Green Roof 
หมายเลข 14  คือ ลาน PBAC Center 
หมายเลข 15  คือ วิทยาคาร 72 พรรษา มหามงคล 
หมายเลข 16 คือ ป่าภูมิรักษ์



 
 

ประวัติอาคารโดยสังเขป 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

เป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก  6  ช้ัน 48 ห้องเรียน ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์ปีกาญจนาภเิษก ฉลองสิริ

ราชสมบตัิ ครบ 50 ปี ประดับที่หน้าบัน ใช้ช่ืออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ใช้เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน 

อาคารวิทยาคาร  72  พรรษา  มหามงคล 

เป็นอาคารเอนกประสงค์  สร้างขึน้ในปี  2542  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ติดที่

หน้าบันอาคาร  ใช้ช่ืออาคารว่า  “วิทยาคาร  72  พรรษา  มหามงคล” มี 2  ช้ัน โดยชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมขนาด 1,800 

ตารางเมตร ส่วนช้ันแรกเป็น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ห้องสมุด และห้องประชุม มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  รวมถึง

ห้องพยาบาล และที่ออกกำลังกายในร่ม 

อาคาร Front Room 
 เป็นอาคารชั้นเดยีว ขนาด 64 ตารางเมตร ใช้เป็นห้องประชาสมัพันธ์  

อาคารกิจการนักศึกษา 
เป็นอาคารชั้นเดยีว ขนาด 70 ตารางเมตร ใช้เป็นสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องประชุม และห้องเก็บอุปกรณ์

กีฬาต่างๆ 

อาคาร PBAC Canteen 
เป็นอาคารชั้นเดยีว ขนาด 450 ตารางเมตร ใช้เป็นห้องอาหารของนักศึกษาและคร ู

ลาน PBAC Center  
 เป็นลานอเนกประสงค์ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นสนามกีฬาในร่ม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผังอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

บันได

หนีไฟ 

601 602 603 604 605 606 607 608 ลิฟท์ บันได

หนีไฟ 

 501 502 503 504 505 505 507 508   

 401 402 403 404 405 406 407 408   

 301 302 303 304 305 306 307 308   

 201 202 203 204 205 206 207 208   

 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูยน์

ไอที 

 ห้อง

วิชาการ 

ห้องธุรการ ห้อง

ประชาสัมพันธ ์

  

 

ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ 

บันไดหนีไฟ         บันไดหนีไฟ 

 

   บันได  ห้องพักครู  บันได     

แผนผังภายในอาคาร 

 

รายละเอียดห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

201-202  คือ   ห้องเรียน 

203   คือ   ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

204    คือ   สำนักอำนวยการ 

205  คือ   ห้องสำนักงานบัญชี 

206-208   คือ   ห้องเรียน 

301-308   คือ   ห้องเรียน 

401-408  คือ   ห้องเรียน 

501    คือ   ห้องปฏิบัติเครื่องคำนวณ 

502    คือ   ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 

503-504  คือ   ห้องพิมพ์ดีดไทย 

505-508  คือ   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

601-608  คือ ห้องเรียน 
 

 

 

ห้องน้ำ 

 

ลิฟห์ 

 



 
 

7.  ข้อมูลสถานประกอบการ 

รายชื่อสถานประกอบการที่สถานศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์ 

ลำดับ ช่ือหน่วยงาน เบอร์โทร 

1 สำนักงานกรมการค้าภายใน 034-340057 
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง 034-209326 
3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 034-340003-4 
4 บริษัทกฏหมายและบญัชีวรกาญจน์ จำกัด 034-254429 

5 บริษัทซันแพ็กเก็จจิ้ง (2010) จำกัด   034-271202 
6 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 034-162216-9 

7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 034-290329 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 034-248032 
9 โรงแรมริเวอร ์ 034-280440 

10 สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด 034-285076 
11 ที่ทำการไปรษณีย์ นครปฐม 034-242356 
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซียวฮวด 034-200182-6 
13 โตโยต้า นครปฐม 034-395031 
14 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนครปฐม 034-340383 
15 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย ์ 034-270-300 

16 บริษัท Smile Thai Eco tour  จำกัด 02-8139227 
17 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาดอนตมู  0-3433-9140-5 

18 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 034-339020-6 
19 พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึ้งไทย 034-332607 
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 034-206261 
21 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ 034-962693 
22 สหกรณ์โคเนื้อ 081-736-3110 

23 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง 034-207338 
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเฮียฮวด (1985) สาขากำแพงแสน 034-200888 

25 บริษัทสยามนสิสันบ้านโป่ง จำกัด 032-211097 
26 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต 032-342972-3 
27 บริษัทโซล่าโพลีแซค จำกัด 032-293323 
28 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขายอ่ยบ้านโป่ง) 087-1591450 

29 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบ้านโป่ง (สาขาท่ี 206) 032-211889 
30 ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง 032-211001 
31 เทศบาลกระจับ 032-299364 
32 เทศบาลตำบลเบิกไพร 032-211449 
33 ที่ว่าการไปรษณีย์ บ้านโป่ง 032-211120 



 
 

7.  ข้อมูลสถานประกอบการ (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือหน่วยงาน เบอร์โทร 
34 ธนาคารออมสิน (สาขาบ้านโป่ง) 032-200386 

35 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่ง 032-221986 
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที ช็อป แอนด์ เซอร์วิส 032-201477 

37 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 03221-1212 
38 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ตำบลนางแก้ว 081-6285698 

39 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคด 032-233285 
40 สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด 032-340094 

41 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ 032-295220 
42 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม 032-381401 
43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาดำเนิน 032-381147 
44 บริษัทเฟิรส์แคนฟู๊ดไทย จำกดั 032-3549675 
45 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ 034-878113 

 

8.  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดนครปฐม 

http://www.nakhonpathom.go.th/frontpage 

9.  ข้อมูลนวัตกรรมวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เด่นของสถานศึกษา 

ได้รับสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน 3 สมัยติดต่อกัน เป็นแห่งแรกในภูมิภาค จึงได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณ  พระราชทานโล่ทองคำเป็นเกียรติยศ ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ

พระพุทธศาสนา ประเภทสถาบัน  โล่ รางวัลสถานศึกษาจริยศึกษาดี เด่ น  จากกรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 1 โล่รางวัล

ชนะเลิศสถานศึกษาที่ส่งเสริมมารยาทไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล คิว แพทินั่ม 

อวอท จากบริษัท ซีพี อออล์ จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแบบดีเยี่ยม รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนสูงสุด สาขาเว็บดีไซด์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติภาค 4 รางวัล คิว ออ 

วอท ชนะเลิศระดับประเทศ ในกิจกรรมรากแก้วคุณธรรม จากบริษัท ซีพี อออล์  จำกัด (มหาชน) โล่รางวัล

และเหรียญรางวัลหลักสูตร ACC และหลักสูตร IC กำลัง 3 จากโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัย

ใช้ไอซีที Net Gen ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโครงการหน่อนวัตกรรม Work base Information 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสถานประกอบการ จากบริษัท ซีพี อออล์  จำกัด (มหาชน) จากได้รับการจัดตั้งเป็น

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครปฐม 


