ประวัติวทิ ยาลัย
กาญจนาภิ เษกวิทยาลัย ช่ างทองหลวง จัดตั้งขึ้ น
ตามแนวพระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อผลิตบุคลากรด้านช่างทองหลวงและช่างทองโบราณ
ให้ เ ป็ นก าลัง ส าคัญ ในการอนุ รั ก ษ์ ซ่ อ ม สร้ า งและสื บ สานงาน
ศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ ไ ทย รวมถึ งการผลิ ตช่ างฝี มื อที่ มี คุณภาพ
ด้า นงานเครื่ องประดับ ส าหรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละ
เครื่ องประดับด้วย และเพื่อเป็ นการเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ องในมหา
มงคลวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงฉลองสิ ริ ร าช
สมบัติครบ ๕๐ ปี เลขาธิ การพระราชวัง (นายแก้วขวัญ วัชโรทัย)
ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประกอบด้ว ย ผู ้แ ทนจากส านัก พระราชวัง ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม และสมาคมผูค้ า้ อัญมณี
ไทยและเครื่ องประดับ เพื่อจัดทาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิ การได้
ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ใช้อาคาร
เครื่ องสู งเดิม อาคารที่พกั ข้าราชบริ พารเดิ ม (อาคารเต๊ง) และอาคารโบราณข้างหมวดวรอาสน์ ในบริ เวณ
บริ เวณด้านหลังพระบรมมหาราชวังเป็ นอาคารเรี ยน รวม ๓ หลัง เปิ ดทาการสอนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๓๘ ระดับ ปวช.สาขาวิ ช าช่ า งทองหลวง และสาขาวิ ช าวิ ท ยาการการเจี ย ระไนอัญ มณี ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๔๒ วิทยาลัยได้ขยายวิทยาเขตแห่ งที่ ๒ ขึ้นในพื้นที่ ๑๖ ไร่ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม มีอาคารรวม ๔ หลัง ประกอบด้วยอาคารอานวยการ อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ
พร้อมโรงอาหาร-หอประชุม และอาคารที่พกั ครู -อาจารย์ เริ่ มเปิ ดดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่ างทองหลวง
ในพระบรมมหาราชวัง
พระราชวังพระนคร กรุ งเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๗๑๙

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่ างทองหลวง
(วิทยาเขตศาลายา)
๒๙๙/๑ หมู่ ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๔๓๑-๓๖๑๓

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่ างทองหลวง
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัย
ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างโอกาสช่างฝี มือ ยึดถือคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านช่างทองหลวง ช่างเครื่ องประดับอัญมณี ทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์
สื บสานงานช่างทองหลวง
อัตลักษณ์
ความซื่อสัตย์
จุดเน้ น จุดเด่ นของสถานศึกษา
ฝี มือเยีย่ ม เปี่ ยมคุณธรรม
พันธกิจ
พันธกิจ ๑ จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน ทุกระดับ(พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่)
พันธกิจ ๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตและพัฒนา
กาลังคนในสาขาช่างทองหลวง ช่างเครื่ องประดับอัญมณี (พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่)
พันธกิจ ๓ ส่ งเสริ ม การวิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาอาชีพและการสร้าง
แหล่งเรี ยนรู ้ใหม่(พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่)
พันธกิจ ๔ บริ หารจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒
(พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่)
การน้ อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว สู่ การปฏิบัติ
เข้าใจ = กฎ ระเบียบ หลักสู ตร
เข้าถึง = ประโยชน์ คุณค่า ผลสัมฤทธิ์
พัฒนา = ตนเอง งาน ระบบอย่างต่อเนื่ อง

