
 

  ขอมูลพ้ืนฐาน ประวัติสถานศึกษา 
 

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2480 โดยใชชื่อวาโรงเรียนชางไมเพชรบูรณ  ในที่ดินของวัดใหม 

ถนนศึกษาเจริญ ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  

มีเนื้อท่ี 8 ไรเศษ เปดสอนแผนกชางไม พ.ศ. 2481 ไดจัดต้ังโรงเรียนชางทอผาสตรีเพชรบูรณ โดยโรงเรียน

ท้ังสองแหงแยกกันอยูในพ้ืนท่ี 8 ไรเศษ  

พ.ศ. 2502  กรมอาชีวศึกษาไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนชางไมเพชรบูรณ เปนโรงเรียนการชางเพชรบูรณ และ

โรงเรียนทอผาสตรีเปนโรงเรียนการชางสตรีเพชรบูรณ 

พ.ศ. 2510  กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศรวมโรงเรียนการชางเพชรบูรณกับโรงเรียนการชางสตรี

เพชรบูรณเขาเปนโรงเรียนเดียวกันโดยใชช่ือวา โรงเรียนการชางเพชรบูรณพรอมทั้งยายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมา

อยูบริเวณถนนนิกรบํารุง อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปน วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณในปจจุบัน 

พ.ศ. 2515  ไดยายโรงเรียน จากบริเวณถนนนิกรบํารุง มาตั้งอยูในสถานที่ปจจุบันคือ ริมถนนสระบุรี – หลมสัก 

ซ่ึงเปนที่ดิน ราชพัสดุบริเวณผังเมืองเพชรบูรณมีเน้ือท่ีทั้งหมด 50 ไร  ไดกอสรางอาคาร 1 (อาคารอํานวยการ) 

ขนาด 3 ชั้น 15 หองเรียน อาคารโภชนาการและหอประชุม ทรงจั่ว 

พ.ศ. 2520  กรมอาชีวศึกษาไดประกาศเปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนการชาง เปนโรงเรียนเทคนิคเพชรบูรณได

กอสรางอาคารโรงงานทรงเกงจีน จํานวน 2 หลัง 

พ.ศ. 2522  ไดกอสรางอาคารปฏิบัติการ 2 (อาคารบ ริหารธุรกิจ) ขนาด 3 ช้ัน 6 ห องเรียน 2 

หองปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2523  ไดรับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะจากโรงเรียนเทคนิคเพชรบูรณ เปนวิทยาลัยเทคนิค

เพชรบูรณ ปจจุบันน้ีมีเนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น 120 ไร 

พ.ศ. 2525  ไดกอสรางอาคารช่ัวคราว 1 และ 2 ทรงจ่ัว 

พ.ศ. 2526  ไดกอสรางอาคาร 3 (อาคารวิชาสามัญ) ขนาด 3 ชั้น 7 หองเรียน 2 หองปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2530  ไดกอสรางอาคาร 4 (อาคารปฏิบัติการคหกรรม) ขนาด 2 ช้ัน 5 หองปฏิบัติการ 



พ.ศ. 2531  ไดกอสรางอาคารปฏิบัติการไฟฟาขนาด 4 ชั้น 5 หองปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2533  ไดกอสรางอาคาร 5 (อาคารเรียนสถาปตยกรรมและหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ)  ขนาด 4 ชั้น  

2 หองเรียน 16 หองปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2536  ไดกอสรางอาคารปฏิบัติการคหกรรม 2 ขนาด 2 ช้ัน 4 หองปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2537  ไดกอสรางอาคารปฏิบัติการชางอิเล็กทรอนิกสขนาด 4 ช้ัน 4 หองปฏิบัติการและไดรับคัดเลือก

เปนสถานศกึษาดีเดนของกรมอาชีวศกึษา 

พ.ศ. 2540  ไดกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการพณิชยการ 4 ช้ัน 11 หองปฏิบัติการ 8 หองเรียน 

พ.ศ. 2543  ไดเริ่มกอสรางอาคาร 60 ป กรมอาชีวศกึษา ขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร 

พ.ศ. 2545  ไดกอสรางอาคาร 60 ป กรมอาชีวศกึษาเสร็จสิ้น  

พ.ศ. 2551  ไดเร่ิมกอสรางอาคาร Central Lab ไดรื้อถอนอาคารช่ัวคราว 1 และ 2  ทรงจั่ว และกอสราง

อาคารเรียนสถาปตยกรรม 

พ.ศ. 2552  ไดรับการพฒันาสนามกีฬาบริเวณดานหลังตึกอํานวยการ 

พ.ศ. 2556  ไดกอสรางสนามกีฬาในรม (อาคารโดม) ดานหลังตึกอาํนวยการ 

พ.ศ. 2556  ไดกอสรางอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

พ.ศ. 2557  ไดรับการพฒันาอาคาร 60 ป กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2557  ไดกอสรางอาคารปฏิบัติการ 2 ช้ัน แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

พ.ศ. 2558  ไดกอสรางอาคารโรงฝกงาน แผนกวิชาชางยนต พ้ืนท่ีไมต่ํากวา 4,000 ตารางเมตร 

พ.ศ. 2558  ไดรับการถมดินปรับพ้ืนที่ตางระดับ ภายในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ 

พ.ศ. 2558  ไดกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการพรอมครุภัณฑ พ้ืนท่ีไมตํ่ากวา 1,088 ตารางเมตร (3 ช้ัน) 

พ.ศ. 2558  ไดปรับปรุงหองปฏิบัติการแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2559  ไดกอสรางอาคารวิยบริการ และหองสมุด 3 ชั้น 1,088 ตารางเมตร 

พ.ศ. 2561  ไดกอสรางอาคารแฟลต 14 หนวย 4 ช้ัน ปริมาณงาน 1,166 ตารางเมตร 

พ.ศ. 2563  ไดจัดทําซุมหนาแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน  

อาคาร 7 คณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2563  ไดกอสรางอาคารโดมเอนกประสงคขนาดพ้ืนท่ี 658 ตารางเมตร 

พ.ศ. 2564  ไดกอสรางท่ีจอดรถอาคารแฟลตบานพกัครู 

พ.ศ. 2565  ไดกอสรางหองเก็บเอกสารการเงินและบัญชี 



พันธกิจ 

ปรัชญา 

 

  วิสัยทัศน 
  

 
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ ฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงานประกอบอาชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
 
 

  

 มุงจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา และการศึกษาอบรมทางดานวิชาชีพทุกสาขา  ที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และตลาดแรงงาน  ผูเรียนสามารถเรียนรูได

ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จนมีความรู ความสามารถ    มีทักษะและมีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพได

อยางมีประสิทธิภาพ และจะมุงพัฒนาใหเปนสถานศกึษาดานอาชีวศึกษาชั้นนําในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 

 

  

เรียนดี   ฝมือเย่ียม   เปยมคุณธรรม 
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