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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งอยู่ที่ ค.2 ถนนปุาโทน ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3524-1211 โทรสาร 0-3524-2211 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้ง: วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  
 

 

 
 เริ่มเปิดสอนเม่ือพ.ศ.2477 โดยได้อาศัยอยู่ในบริเวณกองพันทหารช่าง  ต าบลหัวแหลม  อ าเภอกรุง
เก่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง” รับนักเรียนที่
ส าเร็จจากชั้นประถมปีที่ 4 จากอ าเภอต่างๆทั้งในบ ารุงและนอกบ ารุง  สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง ในปีแรก
มีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี นางสอาด  พานิชย์วิทย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี พ.ศ. 2482 นางมุกดา    ศรี
สถิตย์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างสตรี
พระนครศรีอยุธยา” โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่และขึ้นอยู่กับกรมอาชีวศึกษา 
              ในปีการศึกษา 2483  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้ง  ถนนปาุโทน ต าบลหอรัตนไชย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบนั)เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิตต้องการจัดตั้งโรงต้มกลั่นสุรา กระทรวงการคลัง  
โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัในขณะนัน้คือ คุณหลวงประดิษฐ์  มนูธรรม (นายปรีดี  พนมยงค์) ได้อนุมัติเงนิรายได้ของ
กรมสรรพสามิต   จัดสร้างอาคารเรียน 2 หลัง บา้นพักครู 3 หลัง บา้นพักภารโรง 2 หลัง โรงฝึกครัว 1 หลังโรงครัว 1 
หลัง 
ในเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา  พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนนุจาก อาจารยว์ิโรจน ์  กมลพันธ์ ซึ่งขณะนัน้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
              ในปี พ.ศ. 2483 - 2491 เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี พ.ศ. 2493 ได้เปิดหลักสูตรการช่างขั้น
สูง และปี พ.ศ. 2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตรสอนวิชาชีพส าหรับสตรีและเป็นที่
นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชาการบ้านการเรือน เพื่อเป็นกุลสตรีต่อไป 
              ในปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยาได้เปิดท าการเรียน การสอนหลายแผนก
วิชา   และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
ช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  วิทยาเขต 1 , วิทยาเขต 2 , วิทยาเขต 3 ตามล าดับ ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522  กรม
อาชีวศึกษาได้มีค าสั่งแยกวิทยาวิทยาเขต 1 เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (คงเดิม)  และต่อมาเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยกวิทยาเขต 3  เป็นวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา 
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              ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดการก ากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 20 “ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของ
เอกชน  สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ 
          ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษา เกิดจาก สถานศึกษาของรัฐที่รวมกลุ่มกันในเขตพื้นที่บริการอาชีวศึกษา โดยมี
สถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นนิติบุคคลและสถานศึกษาที่สอนต่ ากว่าปริญญา  ซึ่งสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบไปด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 10 แห่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
สระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี 
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 ท าเนียบผู้บริหาร 

 

 
 

นางสาวสุภาณี  แสงอินทร์ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวอรนุช  แสงสุข 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 นายพิเชษฐ์  หาดี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

นางสาวภัทรวรรณ  ตันสกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

 

      ดร.อรสา รามโกมุท 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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รายนามผู้บริหาร 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

***************** 
                           ชื่อ – สกุล                      ปีท่ีด ารงต าแหน่ง                   ต าแหน่ง 
 

                   1. นางสะอาด  พานิชย์วิทย์        ปี พ.ศ. 2447 ถึง 2480        ครูใหญ่ 
                   2. ม.ล.หญิง    ทินกร                ปี พ.ศ. 2480 – 2481          ครูใหญ่ 
                   3. นางทองฟุ   พิศิษฐ์เวชภูมิ        ปี พ.ศ. 2481 – 2482          ครูใหญ่ 
                   4. นางมุกดา   ศรีสถิต  ปี พ.ศ. 2482 – 2519       อาจารย์ใหญ่ 
                   5. นางสุดจิตร รอดประเสริฐ     ปี พ.ศ. 2519 – 2520        ผู้อ านวยการ 
                   6. ดร.วิรัช      กมุทมาศ             ปี พ.ศ. 2520 – 2521        ผู้อ านวยการ 
                   7. นายวิชัย     ปูอมประเสริฐ       ปี พ.ศ. 2521 – 2521        ผู้อ านวยการ 
                   8. นางอนันต์   นาคามดี              ปี พ.ศ. 2522 – 2530        ผู้อ านวยการ 
                   9. นางสาวบรรจง สกุลพราหมณ์     ปี พ.ศ. 2530 – 2533        ผู้อ านวยการ 
                   10. นางกฤษณา ปูอมทอง            ปี พ.ศ. 2533 – 2539        ผู้อ านวยการ 
                   11. นางสาวประดับ มุ่งก าจัด         ปี พ.ศ. 2539 – 2539        ผู้อ านวยการ 
                   12. นางลมล     ปรีดากุล             ปี พ.ศ. 2540 – 2541        ผู้อ านวยการ 
                   13. นางสาวสมหมาย โฉมวิไล        ปี พ.ศ. 2541 – 2542        ผู้อ านวยการ 
                   14. นายอนันต์   ใจงาม               ปี พ.ศ. 2542 – 2546        ผู้อ านวยการ 
                   15. นายเสริม    หอมสุวรรณ         ปี พ.ศ. 2546 – 2550        ผู้อ านวยการ 
                   16. นายสมนึก   ภาศักดี              ปี พ.ศ. 2550 – 2553        ผู้อ านวยการ 
                   17. นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์          ปี พ.ศ. 2553 – 2553         ผู้อ านวยการ 
                   18. นายสมนึก   ภาศักดี             ปี พ.ศ. 2553 – 2557         ผู้อ านวยการ 
                   19. ดร.อรสา     รามโกมุท          ปี 2557 - ปัจจุบัน              ผู้อ านวยการ 
 

วิสัยทัศน์ 
               เป็นวิทยาลัยฯ ที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการ
จัดและให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับสากลทั้งด้านอาคารสถานที่   การศึกษา และคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  

อัตลักษณ์           “ ทักษะด ีมีจิตบริการ “ 
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พันธกิจ 

1. ยึดผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือ 
4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ 
5. หารายได้และพึง่ตนเอง 

ค าขวัญ  “ กิจกรรมเยี่ยม   น้ าใจสะอาด  กิจกรรมเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   น้ าใจสะอาด  มารยาทงาม “ 

ปรัชญา  “ คิดเป็น  ท าเปน็  เด่นการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  มุ่งน าอาชีพ “ 
 

สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ 

 
สีประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา 

 
ดอกมะลิ  

           เป็นไม้ที่เจริญงอกงามในทุกสภาพพืน้ที่ผลิดอกได้ทุกฤดูกาล เอ้ือประโยชน์ไดทุ้กโอกาส สีขาวบริสุทธิ์แสดงถึง
ความสงบสุข อยู่ในศีลธรรมเป็นไม้มงคลในทางความรัก เป็นทีป่ระทับใจของผู้คนรอบข้าง และยังเก้ือหนุนให้เกิดความ
กตัญญูของลูกที่มีต่อแม่อีกด้วย 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลด้านอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

 

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ค.2 หมู่ที่ 3 ถนนปุาโทน ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ของวิทยาลัยฯ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา มีอาคารต่างๆดังนี ้
ล าดับที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 
อาคารเรียน 
          ห้องเรียนทฤษฎี 
          ห้องปฏิบัติการ 

9  หลัง 
40 ห้อง 
37 ห้อง 

 

2 

อาคารเฉพาะกิจ 
          หอประชุมพุทไธศวรรย ์
          อาคารผลิตผล  
          อาคารส านักงานปกครอง 
          อาคารเรียนวิชาปฏิบัตกิาร – ประติมากรรม 
          อาคารห้องน้ า ชาย,หญิง 
          โรงเรียนธนาคารธนาคาร 
          คูหาลูกเสือ 
          ส านักงานองค์การนักวิชาชพีในอนาคต 

 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
2  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 

 
อาคาร 8 
อาคาร 7 

3 
สนามกีฬา 
          สนามกีฬาเอนกประสงค์ 

 
1  สนาม 

 

4 

บ้านพักครูบุคลากร 
          บ้านพักผู้อ านวยการ 
          บ้านพักรองผู้อ านวยการ 
          แฟลตพักครู  4 ชั้น 16 ห้อง  
          แฟลตพักคนงานภารโรง  4 ชั้น 14 ห้อง  

 
1  หลัง 
4  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่  11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา ได้มีการพัฒนาจัดสรรพื้นที่ให้
เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

อาคารเรียน จ านวน 9 อาคาร ได้แก ่
อาคาร 1 ส านักอ านวยการ 

   ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 864 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2519 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 2,721,600.- บาท 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้

 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 
ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 1 อ านวยการ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1  ห้องประชุมไชยวัฒนา 30 - 
  ห้องผู้อ านวยการ 5 ผู้อ านวยการ 
  ฝุายบริหารทรัพยากร 2 รองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทรพัยากร 
  ฝุายวชิาการ 2 รองผู้อ านวยการฝาุยวิชาการ 
  ฝุายแผนงานฯ 2 รองผู้อ านวยการฝาุยแผนงานฯ 
  ฝุายพฒันาฯ 2 รองผู้อ านวยการฝาุยพัฒนาฯ 
  งานบริหารทั่วไป 5 ครูอกนิษฐ์ หิดาวรรณ  
  งานบุคลากร 5 ครูปริศนา  ดวงดารา 
  งานประชาสัมพนัธ์ 5 ครูกัลยาณี  พิทักษา 
2  งานเอกสารการพิมพ ์ 5 ครูอกนิษฐ  หิดาวรรณ 
  งานวัดผลฯ/เทียบโอน 5 ครูชมัยพร  เจตตกร 
  งานหลักสูตร 5 ครูณัทกาญจน์ การสมสิษฐ ์
  งานทะเบียน 5 ครูสมนึก  รัมมะภาพ 
  งานการเงนิ 5 ครูมาริสา  อนันตเสถ 
3  งานบญัช ี 5 นายเชิดชาย ชัยภานุเกียรติ์ 
  ห้องเรียนภาษาอาเซียน 5 ครูณัทกาญจน์ การสมสิษฐ ์
  ห้องงานประกนั  5 ครูอัยยกรณ์  พันธุจินา 
  ห้องประชมุศรีสุริโยทัย 40 นางสาวพรจรัส  ดาวเรือง 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
อาคาร 2 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นแบบ กช.80 พิเศษ 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 972 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2523 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 2,721,000.- บาท 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะการใช้งาน 
 

อาคาร 2 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาการโรงแรม  
1 ห้อง 211 ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรม 40 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 
  ห้อง 212 ห้องประชุมวรเชษฐ์ 100 แผนกวิชาการโรงแรม 
2 ห้อง 221 ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม 40 แผนกวิชาการโรงแรม 
 ห้อง 222 ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม 40 ครูสัมพันธ์  หลงพิมาย 
 ห้อง 223 ห้องพักครูการโรงแรม 5 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

แผนกวิชา 
การท่องเที่ยว 

 

3 ห้อง 231 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 ครูอุษณิษา  ตรีสุขี 
 ห้อง 232 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
 ห้อง 233 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
 ห้อง 234 ห้องพักครูการท่องเที่ยว 5 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 

 
 

 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

3. อาคาร 3 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2527 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 2,850,000.- บาท 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้
 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะการใช้งาน 
 
 

อาคาร 3 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาการตลาด  
1 ห้อง 311 ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาดและ

แผนกวิชาเลขนุการ 
40 

แผนกวิชาการตลาด 

 ห้อง 312 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการตลาด 
 ห้อง 313 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการตลาด 
 ห้อง 314 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 315 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้องส านักงาน

จ าลอง 
ห้องปฏิบัติการส านักงานจ าลอง 

 
แผนกวิชาเลขานุการ 

แผนกวิชาการบัญช ี  
2 ห้อง 321 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 322 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 323 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 324 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 325 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี

 
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
แผนกวิชาเลขานุการ  
3 ห้อง 331 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูปริศนา  ดวงดารา 
 ห้อง 332 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 ห้อง 334 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูอกนิษฐ  หิดาวรรณ 
แผนกวิชาการตลาด  
3 ห้อง 333 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูกัลยาณี พิทักษา 
 ห้อง 335 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูบุษดี วีเซ่ 
แผนกวิชาเลขานุการ  
4 ห้อง 341 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี พรหมเจริญ 
 ห้อง 342 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูพัชรา  ศิริกุลยานนท ์
แผนกวิชาการตลาด  
 ห้อง 343 ห้องปฏิบัติการตลาด 40 ครูวศัย สติชอบ 
แผนกวิชาเลขานุการ  
 ห้อง 344 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 ห้อง 345 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 
อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 

ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 10.60 เมตร ยาว 58.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2532 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,820,600.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 2,850,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

 

1 ห้อง 413 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูนงลักษณ์ สังข์ทอง 
 ห้อง 414 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูพรวิสาข์ บุญม ี
 ห้อง 415 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูโกสินทร์   พุทธรักษา 
แผนกวิชาคหกรรม  
2 ห้อง 421 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ 
 ห้อง 422 ห้องทฤษฎีคหกรรม 40 ครูศรายุทธ   ทองแก้ว 
 ห้อง 423 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูวรรณา มาลีหวล 
 ห้อง 424 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูวรรณา   มาลีหวล 
 ห้อง 425 ห้องพักครูคหกรรมศาสตร์ 5 ครูผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ 
 

ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
3 ห้อง 431 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 
 ห้อง 432 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 
 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 
 ห้อง 434 ห้องปฏิบัติการเย็บจักร 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 
แผนกวิชาคหกรรม  
4 ห้อง 441 ห้องทฤษฎีทั่วไป 40 แผนกวิชาคหกรรม 
 ห้อง 442 ห้องรัตนมงคล 200 ครูบัณฑิต   สุขพันธ ์
 ห้อง 443 ห้องทฤษฎีอาหาร 40 แผนกวิชาคหกรรม 

 

อาคาร 5 แผนกวิชาศิลปกรรม 
ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 31.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2533 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,310,600.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 3,819,900.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลักษณะการใช้งาน 
 

อาคาร 5 แผนกวิชาศิลปกรรม 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาศิลปกรรม  
1 ห้อง 501 ห้องประติมากรรม 40 ครูกริช  ตระการไทย 
 ห้อง 511 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูสุเทพ    นิติโรจน ์
 ห้อง 512 ห้องเคร่ืองเคลือบดินเผา 40 ครูกริช   ตระการไทย 
2 ห้อง 521 ห้องพักครูศิลปกรรม 5 ครูสุเทพ   นิติโรจน ์
 ห้อง 522 ห้องงานบาติก 40 แผนกวิชาศิลปกรรม 
 ห้อง 523 ห้องปฏิบัติการงานรัก 40 แผนกวิชาศิลปกรรม 
3 ห้อง 531 ห้องปฏิบัติการงานการพิมพ ์ 40 ครูจริยา   รอดจันทร์ 
 ห้อง 532 ห้องปฏิบัติการงานจิตรกรรม 40 ครูพงษ์รพี   จันทร์เหลือง 
4 ห้อง 541 ห้องทฤษฎีศิลปกรรม 40 ครูช านาญ   พรหมราชแก้ว 
 ห้อง 542 ห้องทฤษฎีการเขียนแบบ 40 ครูช านาญ   พรหมราชแก้ว 
 ห้อง 543 ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม 40 ครูสุเทพ   นิติโรจน ์
 
อาคาร 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง10.60 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2536 - 2537 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,830,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
อาคารอ านวยการ  

1 ห้อง 611 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ห้อง 612 ห้องประชุมอโยธยา 100 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
2 ห้อง 621 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 60 ครูกอบกาญจน์  ปุานแก้ว 
 ห้อง 622 ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 4 ครูกอบกาญจน์  ปุานแก้ว 
 ห้อง 623 งานวทิยาบริการและห้องสมุด 40 ครูภัสสร  เนียมหอม 
3 ห้อง 631/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูภัสสร  เนียมหอม 
 ห้อง 631/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูกอบกาญจน์  ปุานแก้ว 
 ห้อง 632 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูสุลักษณ์ อัมพะลพ 
 ห้อง 633 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูพัฒนพงศ์ ศรีสกุล 
4 ห้อง 641/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูอริยวัฒ  เฉลิมกิจ 
 ห้อง 641/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูนิรันดิ์ บุญคง 
 ห้อง 642 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ครูศศิธร พลนันท ์
 ห้อง 643  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูพิพัฒน์  จิมรัมย ์
 ห้อง 644 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 40 ครูไปรยา  อรรถนาถ 

อาคาร 7 อาคารจ าหน่ายผลิตผลและการค้า ของนักเรียนนักศึกษา 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 336 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2530 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,567,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 7 อาคารจ าหน่ายผลิตผลและการค้า ของนักเรียนนักศึกษา 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
 

1 ห้อง 711 ร้านค้า AVC 20 ครูบุษดี วีเซ ่
 ห้อง 712 ห้องปฏิบัติการเบเกอร่ี 30 ครูพรวิสาข์ บุญม ี
 ห้อง 713 ห้องปฏิบัติการอาหารไทย 40 ครูนงลักษณ์  สังข์ทอง 
 ห้อง 714 - 5 - 

 
อาคาร 8 โรงอาหารและหอประชุม 
 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
 ขนาดอาคาร   กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร 336 ม.2 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2530 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินบ ารุงการศึกษา 2,567,000.-บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 8 โรงอาหารและหอประชุมพุทไธศวรรย ์

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
  โรงอาหาร 500 ขึ้นไป ครูสมสมัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
  หอประชุม 500 ขึ้นไป 

 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย   ประมาณ 1,920 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2552 - 2553 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 16,000,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   ลักษณะการใช้งาน 

 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1 ห้อง 911 ห้องงานแนะแนว 10 ครูอารมณ์ บุญเชิดฉาย 
 ห้อง 911 ห้องงานครูที่ปรึกษา 10 ครูพัชรา  ศิริกุลยานนท์ 
 ห้อง 912 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 
 ห้อง 913 ห้องเรียนพลานามยั 40 ครูธานุวัฒน์ รัตนผ่องใส 
 ห้อง 914 ห้องงานกิจกรรม 3 ครูสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 ห้อง 915 ห้องพยาบาล 5 ครูสุลักษณ์ อัมพะลพ 
2 ห้อง 921 ห้องพักครูแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 10 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 
 ห้อง 922 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 
 ห้อง 923 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 
 ห้อง 924 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 
 ห้อง 927 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์    

3 ห้อง 931 ห้องพักครูแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 11 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 932 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 933 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 934 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 935 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
4 ห้อง 941 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 942 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 943 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 944 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 
 ห้อง 945 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 

 
อาคาร 10 แผนกวิชาการโรงแรม 

ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 10.60 เมตร ยาว 58.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2554 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 6,820,600.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ  2,850,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
 

อาคาร 10 แผนกวิชาการโรงแรม 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาการโรงแรม  

1 ห้อง 10/1 
งานส่วนหนา้/ต้อนรบั/บริการ 
และห้องงานทวิภาคีฯ  

10 
ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

 ห้อง 10/2 ห้องปฏิบัติการชุดห้องพักจ าลอง 40 ครูสัมพันธ์  หลงพิมาย 
 

อาคารเฉพาะกิจ จ านวน    12   อาคาร 
 

อาคารที่ 1. บ้านพักผู้อ านวยการ 
 

ลักษณะอาคาร คอนกรีต ไม้หลังคาทรงปัน้หยา 2ชั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 6เมตร ยาว 7 เมตร สูง 7 เมตร 42 ม.2 

ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ 426,000.-บาท  
เงินบ ารุงการศึกษา 124,000.-บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ด ี
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อาคารที่ 2. ส านักงานปกครอง 
 ลักษณะอาคาร   คอนกรีต  1  ชั้น 
 ขนาดอาคาร   กว้าง  5  เมตร  ยาว  7  เมตร 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี  พ.ศ.  2543 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินบ ารุงการศึกษา  251,212.24  บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

อาคารที่ 3. บ้านพักครูชนิดแฝด (4 หลัง) 
 ลักษณะอาคาร   คอนกรีต  ไม้  2 ชั้น 
 ขนาดอาคาร   กว้าง  7 เมตร  ยาว  9  เมตร  สูง  2.70  เมตร  126 ม.2 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี  พ.ศ.2527 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ  350,000.- บาท 
 สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้  
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อาคารที่ 4. แฟลตพักครู (1 หลัง) 
 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 16 หน่วย 
 ขนาดอาคาร   กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2532 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง  เงินงบประมาณ 2,500,00 .- บาท 
     บ ารุงการศึกษา 4,426,400.- บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
 
 
 
       
 
 
 
 

 
อาคารที่ 5. แฟลตพักคนงาน (1 หลัง) 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 14 หน่วย 
 ขนาดอาคาร   กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2539 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง  เงินงบประมาณ 4,000,000.-บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี  
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อาคารที่ 6. คูหาลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีต 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 6เมตร ยาว 7เมตร สูง 5.00 เมตร 42 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2548 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้

 
 
 
 
 
   
 
 

 
อาคารที่ 7. ธนาคารโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           
อาคารที่ 8. ส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯ 

 
                 

                                                               



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
อาคารที่ 9. ที่นั่งพักผ่อนนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
อาคารที่ 10. สนามกีฬา 

 
อาคารที่ 11. หอประชุมพุทไธศวรรย์ 
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อาคาร 12.  อาคารวิทยบริการ 

 
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 

 
 

หลวงพ่อศรีเมือง 

                   
                     องค์พระวิษณุกรรม     พระภูมิเจ้าที่ 

                
          พ่อปู่ขุนคงเดช 
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ยานพาหนะวิทยาลัยอาชีวศึกษามีจ านวน   8  คัน 
 

1.  โตโยต้า วีโก้ 4 ประตู                                                                 2. รถตู้โตโยต้า  
    ทะเบียนรถ กธ  2753                                                                   ทะเบียนรถ  ก-0329ฃ 

                
3.    รถฟอร์ด เอเวอร์เรสท์                                                           4.  รถอีซูสุ  4 ประต ู
      ทะเบียนรถ ย-1535                                                                  ทะเบียนรถ  ฮก 684   

                
5. รถตู้คอมมูเตอร์                                       6.  รถอีซูสุบรรทุก 6 ล้อ 
    ทะเบียนรถ  นค 5169                                                      ทะเบียนรถ   40-0438 
          

 
 
 
 
 
 

      7. รถตู้ ฮุนได 8. อีซูสุ ทีเอ็ฟอาร์ 2 ประตู 
          ทะเบียนรถ  นค 6262                                        ทะเบียน บค 4455 
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ข้อมูลด้านบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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1. เกณฑ์การพิจารณาขั้นปกติ  (0.5) 

- ปฏิบัติการสอนตามก าหนด 

- มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 

- มีศักยภาพในการสร้าง  และใช้เคร่ืองมือประกอบการท างาน 

- ปฏิบัติการสอนเป็นที่พงึพอใจของผู้เรียน 

- มีบันทึกขอความดีความชอบ 
2. ขั้นพิเศษ (1) 

- มีสมรรถนะในการสอน 

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยไม่มีเงื่อนไข 

- ผลสัมฤทธิ์ของงานมีการรายงานที่ชัดเจน 

- ปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 

- มีการสรา้งนวตักรรมและชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ฯ 
3. ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่  โดยมีรองผู้อ านวยการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

- มีคาบสอนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ลาเกินตามระเบียบการลา 

- ต้องโทษทางวินยั 

- กระด้างกระเดื่อง  ขาดความร่วมมือโดยชัดเจน 
 

วิทยาลัย ฯ ก าหนดระเบยีบการจ้างลูกจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทการจ้าง 
1. ลูกจ้างท าสัญญา 

- ระยะเวลา  1  ปงีบประมาณ 

- มีกรอบอัตรา – ต าแหน่งก ากับชัดเจนไม่เกินอัตราจา้งในแผนการจ้างตามกรอบของ สอศ. 

- มีข้าราชการระดบั 5 / เงินสดค้ าประกัน 

- การลาออกต้องชดเชยค่าเสียหายและแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน 

- ไม่สามารถปรับ - ลด  -  เพิ่ม  ค่าจ้างได ้
 
 
 
 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
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2. ลูกจ้างโครงการพฒันาสถานศึกษา  มีค าสัง่และระยะเวลาการจา้งชัดเจน 

- สามารถระงบัการจ้างไดโ้ดยไมต่้องแจ้งล่วงหนา้ 

- การลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า  1  เดือน  มิฉะนั้นจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนในเดือนนัน้ๆ 

- อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน  4  วันท างานในรอบค าสั่ง  หากจ าเปน็ต้องลาจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนใน
ส่วนที่เกิน/หากขาดไม่มีเหตุผลอันควรให้ระงับการจ้าง 

- ผู้ค้ าประกนัใช้หลักทรัพย์ หรือ ผู้น าท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการ 

- ลูกจ้างช าระเงินประกันสังคมเอง 
3. ครูพิเศษ 

- ครูพิเศษรายชั่วโมงด้วยเงนิงบประมาณ 

- ครูพิเศษประจ าส านักงานด้วยเงนิอุดหนุนรายเดือน 
 
 
 
 
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบคุลากรของสถานศึกษาเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประสิทธภิาพ  สอดคล้อง

กับนโยบายและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  ตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา   

1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้อ านวยการ 

- เป็นต้นแบบที่ด ี

- การตัดสินใจ 

- จุดคุ้มทุน 

- จริงใจ 

- สังเกต 

- สอนงาน / ถ่ายทอดความรู ้

- สร้างงานต่อ - ก่องานใหม่ 

- การมีส่วนร่วม 
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

- ให้ความช่วยเหลือ -  เป็นที่พึ่งครู 

-  ตรวจสอบการเบิกจ่าย 

- มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ 

- แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

- สนับสนนุทรัพยากรการสอน 

- ติดตาม  รวบรวม  ควบคุมมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 

การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ 
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

- ชุมชนสัมพันธ ์

- มีบุคลิกภาพดี - จิตใจดี 

- สามารถประสานงานกับผู้ปกครอง 

- มธุรสวาจา - ออกสังคมเก่ง 

- ประกันคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษา 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- สร้างเคร่ืองมือ - ตรวจสอบภายใน 

- แก้ปัญหาและวิจัยเชงิระบบ 

- ประเมินผลการใช้งบประมาณ 

- ติดตาม - ทวงถามงบประมาณทดลองจ่ายในอาชีวศึกษาจังหวดั 

- ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เตรียมการล่วงหน้า - รายงาน 

- ระดมทุนและทรัพยากร 

- บันทึก - ประเมินกิจกรรมในรอบไตรมาส 

- บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการท างานใน 4 ฝุาย 

- เขียนแผน - โครงการ - ประเมินโครงการ - วิจัย - รายงาน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- ประชุม - ติดตาม 

- ควบคุมทรัพยากร 

- ระเบียบพัสดุ - กฎหมาย - พระราชบัญญตัิ - การเงิน - บุคลากร   

- ใจเย็น - อดทน - มีวินัย - ตัดสนิใจได้ - มีเหตุผล - กล้าพูด - กล้าท า - ยึดถือความถูก
ต้องเป็นบรรทัดฐาน - เฝูาบา้น (มาก่อน - กลับทีหลัง) 

- ทรัพยากรพร้อมใช้งาน 

- จัดระเบียบ - บริหารจุดคุ้มทุน 

- บริหารเวลา - ขั้นตอน 

- ล าดับความส าคัญ - การมีส่วนรว่ม – มีน้ าใจ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหัวหน้างาน  

- มีความรับผิดชอบ 

- บริหาร - จัดการเอกสารภายใน 

- จัดระเบียบ – บริหารจุดคุ้มทุน 

- บริหารเวลา - ขั้นตอน 

- ล าดับความส าคัญ - การมีส่วนรว่ม – มีน้ าใจ 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหัวหน้าสาขาวิชา  

- บริหารการศึกษา – จัดตารางสอน – ปกครอง – แนะแนว – สวัสดิการ – ฝึกงาน          
ดูงาน – พิจารณาความดี – ความชอบ – ท าผลงาน – วิจัย – ประสานงาน – บริหาร
การเงิน – บก – พอ – ภายในสาขาวิชาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่  
-  รับผิดชอบงานที่ได้รบัมอบหมาย / มีวุฒิภาวะผู้น าครองตน – ครองคน – ครองงาน 

สามารถสร้างงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  
  9.  คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
       -  เป็นผู้มีทักษะ 
       -  ช านาญการในภาระงานทีไ่ด้รับมอบหมายจนเกิดผลดีต่อราชการ 
       -  สามารถบริหารข้ันตอน - เวลาตามล าดบัความส าคัญ 
       -  สามารถสร้างงานจนเป็นที่ยอมรับต่อเพื่อนร่วมงาน 

10.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงาน  
 -  มีจิตส านึก ค่านิยม ที่ด ี
 -  เป็นผู้ที่รับผิดชอบภาระงานทีก่ระท าเป็นประจ าตามทีไ่ด้รับมอบหมายจนเกิดผลดี 
 -  เคารพวัฒนธรรมองค์กร 
 -  มุ่งมั่นท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  11.  นักการ  

   -   เป็นผู้ทดลองงานหรืออยู่ระหว่างการฝึกงานทีต่้องการความรับผิดชอบแมน่ย าซึง่ต้องอยู   
       ในความควบคุม - ดูแล และเคารพกฎ - กติกา มารยาท เพื่อเข้าถึงการประเมิน 

  12.  คนงาน   
      -  เป็นผู้ทีป่ฏิบัติหนา้ที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายเปน็ประจ าทุก ๆ วัน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

 
 ไพเราะ – อ่อนหวาน – ยิ้มละไม – ยกมือไหว้ – ทักทายกัน  
 ไม่หวังประโยชน์และสิ่งตอบแทนจากศิษย์ 
 รัก – เมตตา – ช่วยเหลือศิษย์เหมือนลูกในไส้ 
 รักษาความสะอาด – หวงแหน  – และรักองค์กร 
 เคารพกฎ  กติกา  และเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน  นักศึกษา 
 อุทิศตนไร้เงื่อนไขและข้อจ ากัดให้เกิดความยุ่งยากในองค์กร 
 ให้เกียรติยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎกติกาสังคม 
 ไม่เห็นแก่ตัว – เสียสละช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานให้มีความสุขตามอัตภาพ 
 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรบับทบาทตามแผนยุทธศาสตร ์

            แต่งกายสุภาพตามข้อตกลงของสถานศึกษา 
 
 

 

 หลักการบริหารจัดการองค์กร  
 

 ผู้บริหารและผูน้ าระดับปฏิบัติการเป็นต้นแบบที่ดี 
 จัดกลุ่มบุคลากรและก าหนดแนวทางพฒันาเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 หมุนเวียนเรียนรู้งานทุกไตรมาสเพื่อละลายพฤติกรรมการยึดติดตัวบุคคลยึดระบบการทดแทนเป็นส าคัญ 
 บุคลากร  1  คน  ให้รับผิดชอบ  2  งาน  เพื่อรองรับภาวการณข์าดแคลนก าลังคน 
 จัดให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนาทักษะฝีมือในการท างาน  ทั้งในด้านการผลิตเอกสารทางราชการ  การพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน  และ

ผลิตสื่อ – เอกสารเผยแพร่ / เว็บไซต์  -  เอกสารแนะน า  -  แผ่นพับ -  คู่มือ ฯลฯ  โดยยึดหลักในการพัฒนา
งาน  คือ  “รวดเร็ว  ฉับไว  ถูกใจ  ถูกต้อง” 

 พัฒนาด้านจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และการให้บริการทางการศึกษา  โดยยึดหลักส าคัญ ในการ
บริการ  คือ  “หน้าไม่งอ  รอไม่นาน  บริการดี”  เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 

 พัฒนาด้านภาวะผู้น า  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรมีความกล้าในการคิด  กระท าในสิ่งอันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง  หน่วยงาน  และสังคม 

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด  ในเรื่อง  การมีเงื่อนไขในการสอนและการให้บริการทางการศึกษา  
โดยหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า  “ห้าม”  หรือ  “ไม่”  หรือ  “ต้อง” และ  “เอาไว้ก่อน” 
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อัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 121 คน ดังนี้ 

 
ล าดับที ่ ต าแหน่ง จ านวน หน่วยนับ 

1. ผู้บริหาร 5 คน 
2. ข้าราชการครูผู้สอน 65 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน 1 คน 
5. พนักงานราชการ 4 คน 
6. ลูกจ้างประจ า 3 คน 
7. ครูอัตราจ้าง 4 คน 
8. ลูกจ้างชัว่คราว 39 คน 

รวม 121 คน 
 

แผนภาพอัตราก าลังบคุลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 

1 นางอรสา รามโกมุท ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 

2 นางสาวอรนชุ แสงสุข รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 

3 นางสุภาณ ี แสงอินทร ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 

4 นายพิเชษฐ ์ หาดี รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 

5 นางสาวภัทรวรรณ      ตันสกุล รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 

6 นายบัณฑิต สุขพันธุ ์ ครูช านาญการ คศ.2 

7 นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล ครูช านาญการ คศ.2 

8 นายสุเทพ นิติโรจน ์ ครูช านาญการ คศ.2 

9 นางสุภาภรณ ์ กระตุฤกษ์ ครูช านาญการ คศ.2 

10 นางมาล ี พรหมเจริญ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

11 นางจฑุารัตน ์ พรหมจุ้ย ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

12 นายพฒันพงศ์ ศรีสกุล ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

13 นางสาวนิชา สุภู่อ่อน ครูช านาญการ คศ.2 

14 นายณัฐชานนท ์ ภทรักษ์ ครูช านาญการ คศ.2 

15 นายกริช ตระการไทย ครูช านาญการ คศ.2 

16 นางจงรักษ์ วงศ์เจตจันทร ์ ครูช านาญการ คศ.2 

17 นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

18 นางสาววรรณา มาลีหวล ครูช านาญการ คศ.2 

19 นายปิยะ ชูถิ่น ครู คศ.1 

20 นายช านาญ พรหมราชแก้ว ครูช านาญการ คศ.2 

21 นางณทักาญจน ์ การสมสิษฐ ์ ครูช านาญการ คศ.2 

22 นางอกนิษฐ หิดาวรรณ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

23 นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

24 นางขจีมาส มงคลถิ่น ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 

25 นางสาวสมนึก รัมมะภาพ ครูช านาญการ คศ.2 

26 นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

27 นางปริศนา ดวงดารา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

28 นางพชัรา ศิริกุลยานนท ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

29 นายธานนิทร ์ สหรัตนผล ครูช านาญการ คศ.2 

30 นายธานุวฒัน ์ รัตนผ่องใส ครูช านาญการ คศ.2 

31 นางจริยา รอดจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

32 นายพงษ์รพ ี จันทร์เหลือง ครูช านาญการ คศ.2 

33 นางเยาวลักษณ ์ อ่วมทร ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

34 นางมาริสา อนันตเสถ ครูช านาญการ คศ.2 

35 นางบุษด ี วีเซ ่ ครูช านาญการ คศ.2 

36 ร.อ.หญิง สุลักษณ ์ อัมพะลพ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

37 นางสาวกอบกาญจน ์ ป่านแก้ว ครูช านาญการ คศ.2 

38 นางศรินธร อ้นสวน ครูช านาญการ คศ.2 

39 นางภัสสร เนียมหอม ครูช านาญการ คศ.2 

40 นายจีรศักดิ ์ หมุนข า ครูช านาญการ คศ.2 

41 นางสุนิตยา สุขีลักษณ ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

42 นางชมัยพร เจตตกร ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

43 นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี ครู คศ.1 

44 นางสาวนฤด ี สว่างกิจ ครูช านาญการ คศ.2 

45 นายเชิดชาย ชัยภานุเกียรติ ์ ข้าราชการพลเรือน - 

46 นายสัมพันธ ์ หลงพิมาย ครู คศ.1 

47 นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ ครู คศ.1 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 

48 นางสาวอารมณ ์ บุญเชิดฉาย ครูผู้ช่วย - 

49 นางนงลักษณ ์ สังข์ทอง ครู คศ.1 

50 นางสาวอัยยกรณ ์ พันธุ์จินา ครูผู้ช่วย - 

51 นางสาวไปรยา อรรถนาถ ครูผู้ช่วย - 

52 นายอรรถกร จันทรตรี ครูช านาญการ คศ.2 

53 นายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐ ี ครู คศ.1 

54 นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ ครูผู้ช่วย - 

55 นายวนัชนะ ขันต่อ ครูผู้ช่วย - 

56 นางสาวศุภากรณ ์ ประคองทรัพย ์ ครูช านาญการ คศ.2 

57 นางสาวพรวสิาข ์ จตุระบุล ครู คศ.1 

58 ว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ ครู คศ.1 

59 นางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง ครู คศ.1 

60 นายกามนิต ใบภักดี ครู คศ.1 

61 นายวนิัย โสมรักษ์ ผู้ช่วยคร ู - 

62 นางสาวสิริลักษณ ์ สอนครบุรี ผู้ช่วยคร ู - 

63 นางสาวกรรณิการ ์ ยาวิปา ผู้ช่วยคร ู - 

64 นายบุญน า โตสูง ผู้ช่วยคร ู - 

65 นางสาวพชัราภรณ ์ รักรู้กิจ ผู้ช่วยคร ู - 

66 นางสาวขนษิฐา รอดพงศ์ ผู้ช่วยคร ู - 

67 นางสาวศศิธร พลนันท ์ ผู้ช่วยคร ู - 

68 นายภัทรกร แก้วเขียว ผู้ช่วยคร ู - 

69 นายณฐกร ฉายถวิล ผู้ช่วยคร ู - 

70 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา ผู้ช่วยคร ู - 

71 นายมานะ สุภาผล ผู้ช่วยคร ู - 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือพนักงานราชการ 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายโกสินทร ์ พุทธรักษา พนักงานราชการ 

2 นางกัลยาณ ี พิทักษา พนักงานราชการ 

3 ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ ์ บุญคง พนักงานราชการ 

4 นายพิพฒัน ์ จิมรัมย์ พนักงานราชการ 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

รายช่ือครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายวศัย สติชอบ ครูอัตราจ้าง 

2 นายศรายทุธ ทองแก้ว ครูอัตราจ้าง 

3 นายวฒุิชัย ทับทิมเทศ ครูอัตราจ้าง 

4 นางสาวนิริตา เกษางาม ครูอัตราจ้าง 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือลูกจ้างประจ า 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายไพรัช พันธุ์ไม ้ ลูกจ้างประจ า 

2 นางจนิตนา ทองจีน ลูกจ้างประจ า 

3 นางสาวณชัชา ธารีสาสน ์ ลูกจ้างประจ า 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นางเสาวลักษณ ์ นุชลออ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 นางสาวปราณ ี สุวรรณคช เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 นางรุ่งทพิย ์ ดวงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 นางธนิสร แจ้งดี เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5 นางสาวพรพิมล สาใจ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

6 นางสาวดาวรุ่ง โกมลวานิช เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

7 นางสาวสมพร ฉัตรเจริญ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

8 นางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

9 นางสาวพรจรัส ดาวเรือง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

10 นางสาวชลดา จิตรไพบูลย ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

11 นางสาวกรรณิกา มงคลมนต ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

12 นางสาวพรทิพา สุริแสง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

13 นางสาวอัจฉรา เริงพจน์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

14 นางสาวชลธชิา วารีเจริญ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

15 นางสาวพิมพพ์ร ลื่นแสง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

16 นางสาวศิริวรรณ ศุภมนตร ี เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

17 นางสาวจีรนันท ์ พรหมราชแก้ว เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

18 นางสาวศรัญญา พบกลาง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

19 นางสาวฐิตพิร เขียวหวาน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

20 นางพชัร ี สุขเกษม เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

21 นางสาวน้ าผึ้ง มีโรจน์สม เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

22 นางสาวศิริจันทร์ ฉิมพาล ี เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

23 นายเพชร เผ่าอาชัมคาล เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง 

24 นางสาวเดือนนภา ก าแพงทอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

25 นางสาวฉัตรวุรณ ดีลา เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

26 นางสาวพรนภา เจือสุวรรณ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

27 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ สุขส าราญ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว 

 

ที่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายสุรนิทร ์ ค้าแหวน ลูกจ้างชัว่คราว 

2 นายสกลุศักดิ์ วันดียา ลูกจ้างชัว่คราว 

3 นายประภาส มหาธนเดช ลูกจ้างชัว่คราว 

4 นางผาสุข มีวงษ์สม ลูกจ้างชัว่คราว 

5 นางสาวประนอม คงแสงพระพาย ลูกจ้างชัว่คราว 

6 นายประทีป เกิดสิน ลูกจ้างชัว่คราว 

7 นางสาวสังวาร ศรีโคตร ลูกจ้างชัว่คราว 

8 นางน้ าทพิย ์ รังคะกะลิน ลูกจ้างชัว่คราว 

9 นายทรงศักดิ ์ ขันธคุณ ลูกจ้างชัว่คราว 

10 นางดาริน พวงมาลัย ลูกจ้างชัว่คราว 

11 นายเฉลิมพล พันธุ์ไม ้ ลูกจ้างชัว่คราว 

12 นายสธุา ลื่นแสง ลูกจ้างชัว่คราว 
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
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นางอรสา  รามโกมุท 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

    

นางสาวภัทรวรรณ ตนัสกลุ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

นางสาวอรนุช  แสงสุข 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานฯ 

นางสุภาณี  แสงอินทร์ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
 

นายพิเชษฐ์  หาดี 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ข้อมูลด้านนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) 

 
ประเภท/สาขาวิชา จ านวน(คน) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขางานการบัญชี 341 
สาขางานการตลาด 78 
สาขางานเลขานุการ 23 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 272 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 17 
รวม 731 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขางานวิจิตรศิลป์ 6 
สาขางานการออกแบบ 15 
สาขางานศิลปหัตถกรรม 9 
สาขางานแอนิเมชั่น 40 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 30 
รวม 100 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 6 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 183 
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 27 
รวม 216 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขางานการโรงแรม 90 
สาขางานการท่องเที่ยว 44 

รวม 134 
รวมระดับชั้น ปวช. 1,181 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับ ประกาศนียบัตร (ปวส.) 

    
ประเภท/สาขาวิชา จ านวน(คน) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางานการบัญชี 71 
สาขางานการตลาด 16 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 58 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 5 
สาขางานการจัดการทั่วไป 45 

รวม 195 
ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขางานการประกอบอาหาร 51 
สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 17 

รวม 68 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 25 
สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป 4 

รวม 29 
รวมระดับชั้น ปวส. 292 
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ข้อมูลด้านหลักสูตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

ระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
1. ระบบปกติ 
2. ระบบทวิภาค ี
3. ระบบฝึกอาชีพและอบรมหลักสตูรระยะสั้น 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้เปิดท าการสอนหลักสตูรที่หลากหลายสอดคล้องกันความ

ต้องการของผู้เรียน โดยในปงีบประมาณ 2560 นี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดท าการสอนใน 3 หลักสูตรดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี  (ปวช.) 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู  (ปวส.) 
3. หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยบีัณฑิต(ทล.บ) 
4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 10-225 ชั่วโมง 

 
สาขาและรายวิชาที่เปิดสอนปงีบประมาณ 2560 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู  (ปวส.) 

 ระบบปกติ 
ประเภทวิชา 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.) 
สาขาวิชา 

 
 

พาณิชยกรรม (บริหารธุรกิจ) 

การบัญช ี การบัญช ี
การตลาด การตลาด 
เลขานุการ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 
ธุรกิจค้าปลีก  โลจิสติกส ์

 
คหกรรม 

อาหารและโภชนาการ การบริการอาหารและโภชนาการ 
แฟชั่นสิง่ทอ การบริหารงานคหกรรมศาตร์ธุรกิจ

งานประดิษฐ ์
คหกรรมศาสตร์   

 
ศิลปกรรม 

วิจิตรศิลป ์  
ศิลปหัตถกรรม  
คอมพิวเตอร์กราฟิก  

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม 
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
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 ระบบทวิภาค ี
ประเภทวิชา 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

สาขาวิชา 
พาณิชยกรรม (บริหารธุรกิจ) ธุรกิจค้าปลีก  (ทวิภาค)ี ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)ี 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม  (ทวิภาค)ี การโรงแรม (ทวิภาค)ี 

ปริญญาตรีเทคโนโลยบีัณฑิต(ทล.บ) 
ประเภทวิชา ปริญญาตรีสาขาวิชา 

การโรงแรม การโรงแรม(ต่อเนื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สาขาวิชา รายวิชา จ านวน (ชม.) 
13  สาขา 53  รายวิชา 10-225 ชม. 

 
 
 
 

ขนมอบ (เบเกอร่ี) 

ขนมอบ 1 150 
คุ๊กกี้ 30 
เค้ก 45 
โดนัทขนมปัง 30 
การแต่งหน้าเค้ก 41 
เครื่องดื่ม 15 
พายเพรสตี ้ 30 
ขนมเปี๊ยะและจันอับ 30 
เค้กและการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ 150 

 
 
 

อาหารไทย - ขนมไทย 

อาหารว่าง 30 
อาหารไทย 75 
อาหารญี่ปุุน 30 
อาหารยุโรป 45 
อาหารจีน 75 
อาหารมังสวิรัต ิ 45 
ขนมไทย 75 
การถนอมอาหาร 60 

 
สาขาวิชา รายวิชา จ านวน (ชม.) 

 
 

ศิลปะประดิษฐ ์

จัดดอกไม้แบบสากลขั้นพืน้ฐาน 150 
ดอกไม้ประดิษฐ์และขอช าร่วย 90 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า – กระดาษ 150 
การจัดดอกไม้สด 150 
การแกะสลักผักและผลไม ้ 75 
ใบตองประดิษฐ ์ 75 

 
ศิลปกรรม 

โปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก (Corel draw) 20 
โปรแกรม สี การเรียน E-Book 10 

 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
สาขาวชิา รายวิชา จ านวน (ชม.) 

 
 
 
 

ตัดเย็บเสื้อผ้าสตร ี

เสื้อเบื้องต้น 105 
เสื้อปกบัว – เสื้อฮาวาย - เสื้อคอถ่วง 45 
เสื้อเชิ้ต – เสื้อคอผูก - เสื้อคอกลม 45 
เสื้อปกในตัว – เสื้อคอปีน 45 
เสื้อเทเลอร์ 60 
กระโปรงเบื้องต้น 45 
กระโปรงรูด - กระโปรงย้วย 45 

 
ภาษาตา่งประเทศ 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 40 

 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม Microsoft Word 75 
โปรแกรม Microsoft Excel 75 
โปรแกรม Microsoft Power Point 75 
ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ 75 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 
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ข้อมูลด้านสถานประกอบการ 
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      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน           

ทั้งภาครัฐและเอกชน และรัฐวิสาหกิจในด้านการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากร และการประเมินนักเรียน 
นักศึกษาร่วมกัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 นี้ วิทยาลัยฯ ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งสิ้น           
181  แห่ง 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                                                     

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
2 ธกส. สาขาพระนครศรีอยุธยา 

 
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                            
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 ธกส. สาขาวังน้อย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
5 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห ่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 
6 ธนาคารออมสิน สาขาภาช ี ต.ภาชี  อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 
7 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                              

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    สาขาโลตัสอยุธยาพาร์ค 
9 ธกส. สาขาเสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
10 ธนาคารอออมสิน สาขาบางปะอิน 

 
ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

11 ธนาคารออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยา 2 
 

ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

12 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา                                               
จ.พระนครศรีอยุธยา 

13 ธนาคารออมสิน สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
14 ธนาคารออมสินสาขาอยุธยาพาร์ค ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชัน้ 2 
15 ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา 

 
ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา                     
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

16 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี จ.
พระนครศรีอยุธยา 

17 วัดท่าการ้อง 
 

ต.บ้านปูอม อ.พระนครศรีอยุธยา                                                                
จ.พระนครศรีอยุธยา 

18 กรุงเทพการช่าง 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

   



 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2560 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

   
19 บริษัท อโยเดีย อีเวนท์ จ ากัด ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 13000 
20 สกรีนตามอ าเภอใจ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  
21 I DEA ART ADVERIISING  ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
22 โอมเลเซอร์แอนด์คัทติ้งทูล 

 
ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา             
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

23 ร้านอัฐเฟื้องโฆษณา 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                
จ.พระนครศรีอยุธยา 

24 โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพฒัน์ 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                       
จ.พระนครศรีอยุธยา 

25 บริษัท ซูมมิค เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ ากัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง                                                     
จ.พระนครศรีอยุธยา 12120 

26 บริษัท นิวลี่ อินดัสเทรีบลไลซ์ จ ากัด ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
27 ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นสรา้ง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13170 
28 บริษัท ฮอนดา้โลจิสติกส์เอเซีย จ ากัด ต.คานหาม อ.ทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
29 ผู้จัดการศูนยบ์ริการลูกค้าสาขาบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
30 ที่ว่าการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา   (ปกครองอ าเภอ) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                                        

จ.พระนครศรีอยุธยา 
31 องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่นชนั - คุ้นลาน ต.ตลิ่งชนั อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 
32 บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จ ากัด ต.อุทัย  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
33 ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นสรา้ง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13170 
34 ส านักงานขนส่งพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา                                

จ.พระนครศรีอยุธยา 
35 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
36 องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
37 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 
16 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
39 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
40 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ต.คลองสะแก  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
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41 ธนาคารกรุงไทย สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
42 บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จ ากัด ต.ชะแนบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
43 ที่ว่าการอ าเภอบางบาล ต.มหาพรามณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  
44 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปูอม ต.บ้านปูอม อ.พระนครศรีอยุธยา                            

จ.พระนครศรีอยุธยา 
45 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธนู ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
46 โรงเรียนวัดบา้นแพน "ศรีรัตนานุกุล" ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
47 องค์การบริหารส่วนต าบลธน ู ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
48 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 
49 ส านักงานขนส่งจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา                                 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
50 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
51 บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
52 HOT POT Inter - Buffet Restaurants ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา                     

จ.พระนครศรีอยุธยา 
53 ส านักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ถนนสายวัดประดู่ อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
54 หจก.ปากจั่นพีเพิ้ล ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

13260 
55 ร้านวรรณวิมลสเตชั่นเนอร่ี ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 
56 บริษัท เซ็นทรัลเรตเตอรรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (อยุธยาพาร์ค) เทสโก้โลตสั อยุธยาพาร์ค 
58 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
59 บริษัท เอส.วี.ซี. ซีเคียวริตี้ การ์ดเซอร์วิส 2004 จ ากัด ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
60 องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช 30/1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 
61 เทศบาลต าบลอุทัย 8 อ.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
62 ส านักงานศลิปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 
63 สถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                          

จ.พระนครศรีอยุธยา 
64 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
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65 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟอยุธยา) ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
66 บริษัท เรเซอร์การไฟฟูา (ประเทศไทย) จ ากัด ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
67 โรงเรียนคอตันคลอง 27 ต.สนับทบึ  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 
68 บริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)  
69 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
70 บริษัท ข้าวซีพี. จ ากัด (โรงงานข้าววังแดง) ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
71 วัดท่าการ้อง ต.บ้านปูอม อ.พระนครศรีอยุธยจ.

พระนครศรีอยุธยา 
72 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 
73 ส านักงานเทศบาลต าบลบางบาล ต.บางชะน ีอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  
74 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
75 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
76 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.

พระนครศรีอยุธยา 13000 
77 บริษัทสมคิด มอเตอร์เซลล์ จ ากดั ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
78 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลดั ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย จ.พระนครศรีอยุธยา  
79 ที่ว่าการอ าเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
80 ส านักงานเทศบาลต าบลภาชี ม.2 ต.ภาชี อ.พระนครศรีอยุธยา                              

จ.พระนครศรีอยุธยา 
81 ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่พระนครศรีอยุธยา 2 ต.น้ าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  
82 บจก. เอ็มเคแอล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

83 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาชุมชนปุาตอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

84 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภาช ี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 
85 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
86 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแขวงการทางอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา                                               

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
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87 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาชุมชนต้นไทร2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา                                            

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
88 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
89 บ.เซ็นทรัล แฟมิลีมาร์ท จ ากัด ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี กทม. 10400 
90 บริษัท ไออาร์พีซ ี ต.โพธิ์เอน  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
91 บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากัด ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
92 ที่ท าการไปรษณีย์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 
93 หจก.รัตน์ประสาทพร ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 
94 หจก.เจแอสเอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัสชัน่ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
95 ตลาดน้ าอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 
96 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหัวรอ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.

พระนครศรีอยุธยา 13000 
97 บริษัท S P วังน้อย เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ต.บ้านกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา  
98 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวไิลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
99 ส านักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองสวนพล ู  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
100 ธนาคารออมสิน  คลองสวนพล ู 129  อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา 
101 ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพล ู                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา 
102 ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพล ู                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา 
103 ส านักงาน ธนารักษ์พืน้ที่พระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพล ู 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
104 ส านักงาน สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 

 
ศาลากลางพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

105 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สาขาผักไห ่ 10/16-18  ต.ผักไห ่ อ.ผักไห่ 
106 เทศบาลต าบลบางนมโค 79  ต. บางนมโค  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
107 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา 43  ต.เสนา  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
108 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 60     ต.ไผล่ิง     อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
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109 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 
110 สถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ ต.ประตชูัย  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
111 บริษัท  ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ศูนย์บริการตอนนอก 22/2  ถ.ราเมศวร  ต.ประตูชัย                                                     

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
112 ส านักงานที่ดินจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
113 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง  ต.ท่าวาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา 
114 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ง.18 ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 
115 ธนาคารออมสินเจา้พรหม 9/51  ต.หอรัตน์ไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
116 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ฝุายกิจการสาขา 5   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
117 โรงพยาบาลบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 
118 โรงพยาบาลอุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช(วาสนหาเถระ) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
120 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 
121 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
122 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
123 โรงพยาบาลเสนา ถ.สุขาภิบาลเจา้เจ็ด อ.เสนา                                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 
124 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา  
125 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด  

 สาขานวนคร 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

126 โรงเรียนวัดดาวคะนอง ต.โพธิ์สามตน้ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 
127 ร้านกั้ง& ก้อย เบเกอร่ี ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา                                        

จ.พระนครศรีอยุธยา 
128 ร้านส้มต า อ.สุกัญญา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
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129 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                   

จ.พระนครศรีอยุธยา 
130 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวชิชนูปถัมภ์) ต.ทับน้ า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

   
131 โรงแรมบ้านสบายดีรีสอร์ท ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา                                         

จ.พระนครศรีอยุธยา 
132 บริษัท เอส.ที.พนัญญารสีอร์ท จ ากัด 99 ม.3 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
133 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซสิเทม จ ากัด ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
134 บริษัท SADESA ( Thailand) Co.,Ltd ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
135 บมจ.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลย ี ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
136 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 48/3 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
137 บริษัท เบสท์ เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จ ากัด ต.ร่มเกล้า เขต.ร่มเกล้า จ.กทม. 10510 
138 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซน็เตอร์  จ ากัด (มหาชน) ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
139 ที่ท าการไปรษณียโ์รจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
140 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห ่ 112/1  ต.ผักไห ่อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 
141 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปูง ต. บ้านแปูง  อ. บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 
142 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
143 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ถนนคลองหลวง - หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12120 
144 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
145 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห ่ 112/1  ต.ผักไห ่อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 
146 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปูง ต. บ้านแปูง  อ. บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 
147 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท 89 ม.1 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
148 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 ม.1  ถ.โรจนะ ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
149 โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ 91 ม.10 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
150 โรงแรมทีเอ็มแลนด์ ถนนโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
151 เซเว่นอีเลฟเว่น  อ าเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
152 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดแกรนด์ซอย3  จ.พระนครศรีอยุธยา 
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153 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
154 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดน้ าอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
155 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาสถานีรถไฟ จ.พระนครศรีอยุธยา 
156 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาเคหะบ่อโพง นครหลวง                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา 
157 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
158 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
159 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาหมู่บา้นกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา 
160 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาทุง่มะขามหยอง จ.พระนครศรีอยุธยา 
161 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
162 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาพระอินทร์ซอยคอนโด  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
163 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
164 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขานิคมสหรัตนนคร นครหลวง                                    

จ.พระนครศรีอยุธยา 
165 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาประตูชัย 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 
166 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
167 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาประตูชัย2 จ.พระนครศรีอยุธยา 
168 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา 
169 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขา บขส.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 


