ปลายป พ.ศ. 2529 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจมใส ศิลปอาชา มีหนังสือแจงความ
ประสงคจะบริจาคที่ดิน จํานวน 9 ไร 3 งาน 93 ตารางวา ใหกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงเรียน
สารพัดชางในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพื่อพี่นองประชาชนชาวสุพรรณบุรีจะไดมีโอกาสเรียนวิชาชีพใหมีความรู
และทักษะสูง เพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพ เปนการเพิ่มศักยภาพของชีวิตและสังคมที่เปนอยูใหดีขึ้น กรม
อาชี วศึ กษา ได ดํ า เนิ น การเสนอกระทรวงศึ กษาธิ การขออนุ มัติจั ด ตั้งโรงเรี ยนสารพั ดช า งบรรหาร-แจ มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี

ปการศึกษา 2529
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดชางบรรหาร-แจมใสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529
ปการศึกษา 2530
กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งใหนายสุโข มีอินทรเกิด ศึกษานิเทศกกรมอาชีวศึกษา มาทําหนาที่อาจารย
ใหญ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2530
ปการศึกษา 2532
เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุนแรก 4 คณะวิชา จํานวน 9 แผนก
ปการศึกษา 2536
กรมอาชีวศึกษา ไดมีคําสั่งแตงตั้งนายไพศาล จริตพจน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีทํา
หนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532

ปการศึกษา 2537
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 แผนกคือ แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชา
ชางไฟฟา แผนกพณิชยการ

ปการศึกษา 2538
ไดเปดสอนหลักสูตร ปวช.สะสมหนวยกิต
ปการศึกษา 2540
กรมอาชีวศึกษามีคําสั่งแตงตั้ง นายชูเกียรติ เขียนประสิทธิ์ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2540
ปการศึกษา 2546
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคําสั่งแตงตั้งนายทองพูน กิ่งนาค ผูอํานวยการวิทยาลัยการ
อาชี พพนมทวน จั งหวั ด กาญจนบุ รี รั ก ษาการผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช า งบรรหาร-แจ ม ใส จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547
ปการศึกษา 2547
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคําสั่งแตงตั้งนายสาโรจน ขอจวนเตี๋ยว ผูชวยอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบานไผ จังหวัดขอนแกน รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547
 วิ ท ยาลั ย ฯ ได ทํ า ความร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษา สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรอาชีวศึกษาใน โรงเรียนมัธยม (ปวช. คูขนาน) จํานวน 5 สถานศึกษา
 วิทยาลัยเปดสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบ
โอนสะสมหนว ยกิต เปดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) จํา นวน 7 สาขางาน คือ สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส งานขางานเครื่องมือกล
สาขางานยานยนต สาขางานซอมบํารุง และสาขางานแมพิมพโลหะ

ปการศึกษา 2548
วิทยาลัยเปดสอนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบ
โอนสะสมหนวยกิตใน อําเภอตาง ๆ 3 อําเภอ ไดแก ศูนยอําเภอดอนเจดีย ศูนยอําเภอเดิมบางนางบวช และ
ศูนยอําเภอสามชุก
ปการศึกษา 2549
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคําสั่งแตงตั้งนายสาโรจน ขอจวนเตี๋ยว เปนผูอํานวยการ
วิทยาลัยสารพัดชาง บรรหาร - แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยฯ ไดจัดทํา
ความรวมมือกับบริษัทโชคนําชัย ออโตเพรสซิ่ง จํากัด เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ปการศึกษา 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษามีคําสั่งแตงแตงนายประภาส คงสบาย ผูอํานวยการวิทยาลัย
การอาชีพสองพี่นอง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพั ดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ FM.104.25 Mhz. เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่ม 1
แผนกวิชา คือ แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
ปการศึกษา 2553
สํานักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษามีคําสั่งแตงแตงนายเฉลียว เทศทับ ผูอํานวยการวิทยาลัยการ
อาชีพเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัด
สุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2554
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาฃี ว ศึ ก ษามี คํ า สั่ ง แต ง แต ง นายประภาส คงสบาย ผู อํ า นวยการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี

