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ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ที่ตัง้  ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000  

โทรศัพท์  035-241211    โทรสาร  035-242211 

Website  www.avc.ac.th   

E-mail  ayutthaya03@vec.mail.go.th 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

เริ่มเปิดสอนเม่ือ พ.ศ.2477  โดยได้อาศัยอยู่ในบริเวณกองพันทหารช่าง ต าบลหัวแหลม อ าเภอ

กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการ

ช่าง” รับนักเรียนที่ส าเร็จจากชั้นประถมปีที่ 4 จากอ าเภอต่าง ๆ ทั้งในบ ารุง       และนอกบ ารุง สอนตาม

หลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง ในปีแรกมีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี        นางสะอาด พานิชย์วิทย์ 

เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2482 นางมุกดา ศรีสถิต ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และในปีการศึกษา

นี้โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา” โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่และ

ขึ้นอยู่กับกรมอาชีวศึกษา 

ในปีการศึกษา 2483  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้ง ณ ถนนปุาโทน ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน) เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิตต้องการ

จัดตั้งโรงต้มกลั่นสุรา กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้นคือ      คุณหลวง

ประดิษฐ์ มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ได้อนุมัติเงินรายได้ของกรมสรรพสามิต จัดสร้างอาคารเรียน 2 

หลัง บ้านพักครู 3 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง โรงฝึกครัว 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง   ในเนื้อที่ 11 ไร่ 2 

งาน 64.5 ตารางวา พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ซึ่งขณะนั้นด ารง

ต าแหน่งศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 

ในปี พ.ศ.2483-2491  เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี พ.ศ.2493 ได้เปิดหลักสูตรการ

ช่างขั้นสูง และปี พ.ศ.2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตรสอนวิชาชีพ

ส าหรับสตรีและเป็นที่นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชาการบ้านการเรือน เพ่ือ

เป็นกุลสตรีต่อไป 

ในปี พ.ศ.2516  โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดท าการเรียน การสอนหลาย

แผนกวิชา และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรี
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พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 1, วิทยาเขต 2, วิทยาเขต 3 

ตามล าดับ ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งแยกวิทยาวิทยาเขต 1   เป็น

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   (คงเดิม) 

และต่อมาเม่ือ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2523 แยกวิทยาเขต 3 เป็นวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดการก ากับดูแลของสถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 20 “การจัดการอาชีวศึกษา           การฝึกอบรม

วิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษา เกิดจาก สถานศึกษาของรัฐที่รวมกลุ่มกันในเขตพ้ืนที่บริการ

อาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญา หรือเทียบเท่า เป็นนิติบุคคลและสถานศึกษาที่

สอนต่ ากว่าปริญญา ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบไปด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

จ านวน 10 แห่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

 
 นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
 

 

 

 
นางสุภาณี  แสงอินทร์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

นางสมพิศ  โยมา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพงศ์  แก้ววงศ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 นางสาวภัทรวรรณ  ตันสกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
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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.วิรชั   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   ภู่สวาสดิ ์ ปี พ.ศ. 2553  -  2553 ผู้อ านวยการ 

18. นายสมนึก   ภาศักดี ปี พ.ศ. 2553  -  2557 ผู้อ านวยการ 

19. ดร.อรสา   รามโกมุท ปี พ.ศ. 2557  -  2560 ผู้อ านวยการ 

20. นางคนึงลักขณ์   แสงประเสริฐ ปี พ.ศ. 2560  -  ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ 
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วิสัยทัศน์ 

 เป็นสถานศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ

ในการจัดและให้บริหารทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับสากล 

อัตลักษณ์    “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สะอาด”  

คุณธรรมอัตลักษณ์  “มีวินัย  จิตอาสา  พอเพียง” (สถานศึกษาคุณธรรม) 

พันธกิจ 

 1. ผลิต และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมีลักษณะที่พึง

ประสงค ์

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

 3. ส่งเสริมละสนับสนุนให้มีการวิจัย และต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 4. ส่งเสริมและให้พัฒนาระบบการบริหารจัดสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาล 

 5. ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 

ค าขวัญ     “กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  น้ าใจสะอาด  มารยาทงาม” 

ปรัชญา     “คิดเป็น  ท าเป็น  เด่นการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  มุ่งน าอาชีพ” 

 

 

สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ 
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สีประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกมะลิ 

 ดอกมะลิ  เป็นไม้ที่เจริญงอกงามในทุกสภาพพ้ืนที่ผลิดอกได้ทุกฤดูกาล  เอ้ือประโยชน์ได้ทุก

โอกาส สีขาวบริสุทธิ์แสดงถึงความสงบสุข อยู่ในศีลธรรมเป็นไม้มงคลในทางความรัก เป็นที่ประทับใจของ

ผู้คนรอบข้าง และยังเก้ือหนุนให้เกิดความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่อีกด้วย 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลด้านอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ค.2 หมู่ที่ 3 ถนนเดชาวุธ          ต าบล

หอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อท่ีของวิทยาลัยฯ 11 ไร่  2 งาน 64.5 

ตารางวา มีอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับที่ 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 ตั้งอยู่บนพ้ืนที่  11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา ได้มีการ

พัฒนาจัดสรรพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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อาคารเรียน จ านวน 9 อาคาร  ได้แก่ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 1 อ านวยการ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1  ห้องประชุมไชยวัฒนา 30 - 
  ห้องผู้อ านวยการ 5 ผู้อ านวยการ 
  ฝุายบริหารทรัพยากร 2 รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

  ฝุายวิชาการ 2 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
  ฝุายแผนงานฯ 2 รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานฯ 
  ฝุายพัฒนาฯ 2 รองผู้อ านวยการผ่ายพัฒนาฯ 
  งานบริหารทั่วไป 5 ครขูวัญใจ  สีตอง 
  งานบุคลากร 5 ครูปริศนา  ดวงดารา 
  งานประชาสัมพันธ์ 5 ครูวันชนะ  ขันต่อ 
2  งานวัดผลฯ/เทียบโอน 5 ครูชมัยพร  เจตตกร 
  งานหลักสูตร 5 ครูเบญจวรรณ  วิภาดาพรพงษ์ 
  งานทะเบียน 5 ครูอรรถกร  จันทรตรี 
  งานการเงิน 5 ครกูรรณิการ์  ยาวิปา 
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อาคาร 1 อ านวยการ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
2  งานบัญชี 5 ครสูมปรารถนา  อุบลเพ็ง 
3  งานเอกสารการพิมพ์ 5 ครูอกนิษฐ  หิดาวรรณ 
  ห้องเรียนภาษาอาซียน 5 แผนกสามัญสัมพันธ์ 
  ห้องงานประกัน 5 ครูอัยยกรณ์  พันธุจินา 
  ห้องประชุมศรีสุริโยทัย 40 นางสาวพรจรัส  ดาวเรือง 

 

อาคาร 2 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น แบบ 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   สภาพพอใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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อาคาร 2 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
2 ห้อง 223 ห้องพักครูการโรงแรม 5 ครูสุภาภรณ์  กระตุฤกษ์ 

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

 

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   สภาพพอใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการใช้งาน 

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

และแผนกวิชาเลขานุการ 
10 แผนกวิชาการตลาด 

 ห้อง 312 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการตลาด 
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อาคาร 3 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1 ห้อง 313 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการตลาด 
 ห้อง 314 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการบัญชี 
 ห้อง 315 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการบัญชี 
 ห้อง   

ส านักงานจ าลอง 
ห้องปฏิบัติการส านักงานจ าลอง  แผนกวิชาเลขานุการ 

แผนกวิชาการบัญชี 
2 ห้อง 321 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกวิชาการบัญชี 
 ห้อง 322 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกวิชาการบัญชี 
 ห้อง 323 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกวิชาการบัญชี 
 ห้อง 324 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกวิชาการบัญชี 
 ห้อง 325 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี 40 แผนกวิชาการบัญชี 

แผนกวิชาเลขานุการ 
3 ห้อง 331 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูปริศนา  ดวงดารา 
 ห้อง 332 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 ห้อง 334 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูอกนิษฐ  หิดาวรรณ 

แผนกวิชาการตลาด 
 ห้อง 333 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูกัลยาณี  พิทักษา 
 ห้อง 335 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูบุษดี  วีเซ่ 

แผนกวิชาเลขานุการ 
4 ห้อง 341 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 ห้อง 342 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครขูวัญใจ  สีตอง 

แผนกวิชาการตลาด 
 ห้อง 343 ห้องปฏิบัติการตลาด 40 ครูวศัย  สติชอบ 

แผนกวิชาเลขานุการ 
 ห้อง 344 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 ห้อง 345 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
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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   ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1 ห้อง 413 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูนงลักษณ์  สังข์ทอง 
 ห้อง 414 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูพรวิสาข์  จตุระบุล 
 ห้อง 415 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูโกสินทร์  พุทธรักษา 

แผนกวิชาคหกรรม 
2 ห้อง 421 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครมูานะ  สุภาผล 
 ห้อง 422 ห้องทฤษฎีคหกรรรม 40 ครูมานะ  สุภาผล 
 ห้อง 423 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครจูุรีรัตน์ วิเศษศรี 
 ห้อง 424 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครจูุรีรัตน์ วิเศษศรี 
 ห้อง 425 ห้องพักครูคหกรรมศาสตร์ 5 ครูมานะ  สุภาผล 
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อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
3 ห้อง 431 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูวิรงรอง  ผลจริต 
 ห้อง 432 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูวิรงรอง  ผลจริต 
 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูวิรงรอง  ผลจริต 
 ห้อง 434 ห้องปฏิบัติการเย็บจักร 40 ครูวิรงรอง  ผลจริต 

แผนกวิชาคหกรรม 
4 ห้อง 441 ห้องทฤษฎีทั่วไป 40 แผนกวิชาคหกรรม 
 ห้อง 442 ห้องรัตนมงคล 200 ครูบัณฑิต  สุขพันธ์ 
 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   ใช้งานได้ดี 
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ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 5 แผนกวิชาศิลปกรรม 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาศิลปกรรม 
1 ห้อง 501 ห้องประติมากรรม 40 ครูสุเทพ  นิติโรจน์ 
 ห้อง 511 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูสุเทพ  นิติโรจน์ 
 ห้อง 512 ห้องเครื่องเคลือบดินเผา 40 ครูสุเทพ  นิติโรจน์ 
2 ห้อง 521 ห้องพักครูศิลปกรรม 5 ครูสุเทพ  นิติโรจน์ 
 ห้อง 522 ห้องงานบาติก 40 แผนกวิชาศิลปกรรม 
 ห้อง 523 ห้องปฏิบัติการงานรัก 40 แผนกวิชาศิลปกรรม 
3 ห้อง 531 ห้องปฏิบัติการงานการพิมพ์ 40 ครูจริยา  รอดจันทร์ 
 ห้อง 532 ห้องปฏิบัติการงานจิตรกรรม 40 ครูพงษ์รพี  จันทร์เหลือง 
4 ห้อง 541 ห้องทฤษฎีศิลปกรรม 40 ครูช านาญ  พรมหมราชแก้ว 
 ห้อง 542 ห้องทฤษฎีการเขียนแบบ 40 ครูช านาญ  พรมหมราชแก้ว 
 ห้อง 543 ห้องปฎิบัติการศิลปกรรม 40 ครูสุเทพ  นิติโรจน์ 

 

อาคาร 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  

 ขนาดอาคาร   กว้าง 10.60 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 15 เมตร 

 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2536-2537 

 จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 6,830,000 บาท 

 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ดี 
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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 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 ห้อง 621 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 60 ครูกอบกาญจน์  ปุานแก้ว 
 ห้อง 622 ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 40 ครูกอบกาญจน์  ปุานแก้ว 
 ห้อง 623 ห้องงานวิทยาบริการและห้องสมดุ 40 ครูภัสสร  เนียมหอม 
3 ห้อง 631/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูภัสสร  เนียมหอม 
 ห้อง 631/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครกูอบกาญจน์  ปุานแก้ว 
 ห้อง 632 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูสุลักษณ์  อัมพะลพ 
 ห้อง 633 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูพัฒนพงศ์  ศรีสกุล 
4 ห้อง 641/1 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครอูริยวัฒ  เฉลิมกิจ 
 ห้อง 641/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูนิรันดิ์  บุญคง 
 ห้อง 642 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 4 ครศูศิธร  พลนันท์ 
 ห้อง 643 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูไปรยา  อรรถนาถ 
 ห้อง 644 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูพิพัฒน์  จิมรัมย์ 

 

อาคาร 7 อาคารจ าหน่ายผลิตผลและการค้าของนักเรียน นักศึกษา 

 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   ใช้งานได้ดี 
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ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 7 อาคารจ าหน่ายผลิตผลและการค้าของนักเรียน นักศึกษา 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1 ห้อง 711 ห้อง - - 
 ห้อง 712 ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ 30 ครูพรวิสาข์  จตุระบุล 
 ห้อง 713 ห้องปฏิบัติการอาหารไทย 40 ครูนงลักษณ์  สังข์ทอง 
 ห้อง 714 ร้านตัดผมชาย 5 ครูณัฐวัฒน์  รุมรัตนะ 

 

อาคาร 8 โรงอาหาร และหอประชุมพุทไธศวรรย์ 

 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   ใช้งานได้ดี 
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ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 8 โรงอาหารและหอประชุมพุทไธศวรรย์ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
- - โรงอาหาร 500 ขึ้นไป ครบูุญน า  โตสูง 
- - หอประชุม 500 ขึ้นไป 

 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  

 พ้ืนที่ใช้สอย   ประมาณ 1,920 ตารางเมตร 

 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2552 - 2553 

 จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 16,000,000 บาท 

 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1 ห้อง 911 ห้องงานแนะแนว 10 ครสูิริลักษณ์ สอนครบุรี 
 ห้อง 911 ห้องงานครูที่ปรึกษา 10 ครณูฤดี  สว่างกิจ 
 ห้อง 912 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 913 ห้องเรียนพลานามัย 40 ครูบุญน า  โตสูง 
 ห้อง 914 ห้องงานกิจกรรม 3 ครูธนิศศักดิ์  ธรรมวิฐ ี

 ห้อง 915 ห้องพยาบาล 5 ครูสุลักษณ์  อัมพะลพ 
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ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
2 ห้อง 921 ห้องพักครูแผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 10 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 922 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 923 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 924 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 927 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3 ห้อง 931 ห้องพักครูแผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 11 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 ห้อง 932 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 933 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 934 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 935 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
4 ห้อง 941 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 942 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 943 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 944 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้อง 945 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 

 

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   ใช้งานได้ดี 
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ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 10 แผนกวิชาการโรงแรม 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาการโรงแรม 
1 ห้อง 10/1 งานส่วนหน้า/ต้อนรับ/บริการ

และห้องงานทวิภาคีฯ 
10 ครูสุภาภรณ์  กระตุฤกษ์ 

 ห้อง 10/2 ห้องปฏิบัติการชุดห้องพักจ าลอง 40 ครูสัมพันธ์  หลงพิมาย 
 

อาคารเฉพาะกิจ จ านวน 12 อาคาร  ได้แก่ 

อาคารที ่1 บ้านพักผู้อ านวยการ 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตไม้หลังคาทรงปั้นหยา 2 ชั้น  

 ขนาดอาคาร   กว้าง 6 เมตร 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   ใช้งานได้ดี 
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อาคารที ่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   ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่3 บ้านพักครูชนิดแฝด (4 หลัง) 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตไม ้ 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   สภาพพอใช้ได้ 
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อาคารที ่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 2,500,000 บาท 

     เงินบ ารุงการศึกษา 4,426,400 บาท 

 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่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   ใช้งานได้ดี 
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อาคารที ่6 คูหาลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีต 1 ชั้น  

 ขนาดอาคาร   กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 5 เมตร 42 ม.2 

 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2548 

 สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่7 ธนาคารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่8 ส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯ 
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อาคารที ่9 ที่นั่งพักผ่อนนักเรียน นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่10 สนามกีฬา 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่11 หอประชุมพุทไธศวรรย์ 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที ่12 อาคารวิทยบริการ 
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สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 

 

 

 

 

 

 

หลวงพ่อศรีเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์พระวิษณุกรรม                                                      พระภูมิเจ้าที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อปู่ขุนคงเดช 
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ยานพาหนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 คัน 

 

1. รถโตโยต้า วีโก้ 4 ประตู 
    ทะเบียนรถ กธ 2753 

 2. รถตู้โตโยต้า  
    ทะเบียนรถ ก-0329ฃ 

 
 
 
 
 

  

3. รถฟอร์ด เอเวอร์เรสท์ 
    ทะเบียนรถ ย-1535 

 4. รถอีซูสุ 4 ประตู  
    ทะเบียนรถ ฮก 684 

 
 
 
 
 

  

5. รถตู้คอมมูเตอร์ 
   ทะเบียนรถ นค 5169 

 6. รถอีซูสุบรรทุก 6 ล้อ 
   ทะเบียนรถ 40-0438 

 
 
 
 
 

  

7. รถตู้ฮุนได 
   ทะเบียนรถ นค 6262 

 8. อีซูสุ ทีเอ็ฟอาร์ 2 ประตู 
   ทะเบียนรถ บค 4455 
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ข้อมูลด้านบคุลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

1. เกณฑ์การพิจารณาขั้นปกติ (0.5) 

- ปฏิบัติการสอนตามก าหนด 

- มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 

- มีศักยภาพในการสร้าง  และใช้เครื่องมือประกอบการท างาน 

- ปฏิบัติการสอนเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน 

- มีบันทึกขอความดีความชอบ 

 2. ขั้นพิเศษ (1) 

  - มีสมรรถนะในการสอน 

  - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยไม่มีเงื่อนไข 

  - ผลสัมฤทธิ์ของงานมีการรายงานที่ชัดเจน 

  - ปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 

  - มีการสร้างนวัตกรรมและชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ 

 3. ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

  - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรองผู้อ านวยการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

  - มีคาบสอนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  - ลาเกินตามระเบียบการลา 

  - ต้องโทษทางวินัย 

  - การด้างกระเดื่อง ขาดความร่วมมือโดยชัดเจน 

วิทยาลัยฯ ก าหนดระเบียบการจ้างลูกจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ประเภทการจ้าง 

 1. ลูกจ้างท าสัญญา 

  - ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

- มีกรอบอัตรา – ต าแหน่งก ากับชัดเจนไม่เกินอัตราจ้างในแผนการจ้างตามกรอบของ สอศ. 

  - มีข้าราชการระดับ 5 / เงินสดค้ าประกัน 

  - การลาออกต้องชดเชยค่าเสียหายและแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน 

  - ไม่สามารถปรับ – ลด – เพ่ิม ค่าจ้างได้ 

 2. ลูกจ้างโครงการพัฒนาสถานศึกษา มีค าสั่งและระยะเวลาการจ้างชัดเจน 
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  - สามารถระงับการจ้างได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

- การลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆ 

- อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 4 วันท างานในรอบค าสั่ง หากจ าเป็นต้องลาจะไม่ได้รับ 

  ค่าตอบแทนในส่วนที่เกิน/หากขาดไม่มีเหตุผลอันควรให้ระงับการจ้าง 

- ผู้ค้ าประกันใช้หลักทรัพย์ หรือ ผู้น าท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการ 

 3. ครูพิเศษ 

  - ครูพิเศษรายชั่วโมงด้วยเงินงบประมาณ 

  - ครูพิเศษประจ าส านักงานด้วยเงินอุดหนุนรายเดือน 

การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบุคลากรของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย  

การบริหารสถานศึกษา ตามมติที่ประมุขคณะกรรมการสถานศึกษา 

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้อ านวยการ 

  - เป็นต้นแบบที่ดี 

  - การตัดสินใจ 

  - จุดคุ้มทุน 

  - จริงใจ 

- สังเกต 

- สอนงาน / ถ่ายทอดความรู้ 

- สร้างงานต่อ - ก่องานใหม ่

- การมีส่วนร่วม 

 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

  - ให้ความช่วยเหลือ - เป็นที่พ่ึงคร ู

  - ตรวจสอบการเบิกจ่าย 

- มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ 

- แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

- สนับสนุนทรัพยากรการสอน 

- ติดตาม รวบรวม ควบคุมมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

  - ชุมชนสัมพันธ์ 

- มีบุคลิกภาพดี – จิตใจดี 

- สามารถประสานงานกับผู้ปกครอง 

- มธุรสวาจา – ออกสังคมเก่ง 

- ประกันคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษา 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- สร้างเครื่องมือ – ตรวจสอบภายใน 

- แก้ปัญหาและวิจัยเชิงระบบ 

- ประเมินผลการใช้งบประมาณ 

- ติดตาม ทวงถามงบประมาณทดลองจ่ายในอาชีวศึกษาจังหวัด 

- ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เตรียมการล่วงหน้า รายงาน 

- ระดมทุนและทรัพยากร 

- บันทึก - ประเมินกิจกรรมในรอบไตรมาส 

- บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการท างานใน 4 ฝุาย 

- เขียนแผน - โครงการ - ประเมินโครงการ - วิจัย - รายงาน 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- ประชุม – ติดตาม 

- ควบคุมทรัพยากร 

- ระเบียบพัสดุ – กฎหมาย – พระราชบัญญัติ – การเงิน –บุคลากร 

- ในเย็น อดทน มีวินัย ตัดสินใจได้ มีเหตุผล กล้าพูด กล้าท า ยึดถือความถูกต้อง 

  เป็นบรรทัดฐาน เฝูาบ้าน (มาก่อน – กลับทีหลัง) 

  - ทรัพยากรพร้อมใช้งาน 

- จัดระเบียบ – บริหารจุดคุ้มทุน 

- บริหารเวลา – ขั้นตอน 

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

  - มีความรับผิดชอบ 

  - บริหาร – จัดการเอกสารภายใน 

  - จัดระเบียบ – บริหารจุดคุ้มทุน 

  - บริหารเวลา – ขั้นตอน 

  - ล าดับความส าคัญ – การมีส่วนร่วม – มีน้ าใจ 

 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหัวหน้าสาขาวิชา 

  - บริหารการศึกษา – จัดตารางสอน – ปกครอง – แนะแนว – สวัสดิการ – ฝึกงาน  

                       ดูงาน – พิจารณาความดี – ความชอบ – ท าผลงาน – วิจัย – ประสานงาน –  

                       บริหาร – การเงิน – บก – พอ – ภายในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ 

- รับผิดชอบงานที่ ได้ รับมอบหมาย / มีวุฒิภาวะผู้น าครองตน – ครองคน –  

  ครองงาน สามารถสร้างงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 

  - เป็นผู้มีทักษะ 

- ช านาญการในภาระงานที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลดีต่อรายการ 

- สามารถบริหารขั้นตอน - เวลาตามล าดับความส าคัญ 

  - สามารถสร้างงานจนเป็นที่ยอมรับต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงาน 

- มีจิตส านึก ค่านิยม ที่ดี 

- เป็นผู้ที่รับผิดชอบภาระงานที่กระท าเป็นประจ าตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลดี 

- เคารพวัฒนธรรมองค์กร 

- มุ่งม่ันท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. นักการ 

- เป็นผู้ทดลองงานหรืออยู่ระหว่างการฝึกงานที่ต้องการความรับผิดชอบแม่นย าซึ่ง 

    ต้องอยู่ในความควบคุม ดูแล และเคารพกฎ กติกา มารยาท เพ่ือเข้าถึงการประเมิน 

12. คนงาน 

- เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุก ๆ วัน 
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วัฒนธรรมองค์กร 

1. ไพเราะ – อ่อนหวาน – ยิ้มละไม – ยกมือไหว้ – ทักทายกัน 

2. ไม่หวังประโยชน์และสิ่งตอบแทนจากศิษย์ 

3. รัก – เมตตา – ช่วยเหลือศิษย์เหมือนลูกในไส้ 

4. รักษาความสะอาด – หวงแหน – และรักองค์กร 

5. เคารพกฎ กติกา และเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา 

6. อุทิศตนไร้เงื่อนไข และข้อจ ากัดให้เกิดความยุ่งยากในองค์กร 

7. ให้เกียรติยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎกติกาสังคม 

8. ไม่เห็นแก่ตัว – เสียสละช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานให้มีคามสุขตามอัตภาพ 

9. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับบทบาทตามแผนยุทธศาสตร์ 

10. แต่งกายสุภาพตามข้อตกลงของสถานศึกษา 

 

หลักการบริหารจัดการองค์กร 

1. ผู้บริหารและผู้น าระดับปฏิบัติการเป็นต้นแบบที่ดี 

2. จัดกลุ่มบุคลากรและก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

3. หมุนเวียนเรียนรู้งานทุกไตรมาสเพื่อละลายพฤติกรรมการยึดติดบุคคลยึดระบบการทดแทนเป็นส าคัญ 

4. บุคลากร 1 คน ให้รับผิดชอบ 2 งาน เพื่อรองรับภาวการณ์ขาดแคลนก าลังคน 

5. จัดให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่าง

ต่อเนื่อง 

6. พัฒนาทักษะฝีมือในการท างาน ทั้งในด้านการผลิตเอกสารทางราชการ การพัฒนาระบบเครือข่าย

ภายใน และผลิตสื่อ – เอกสารเผยแพร่ / เว็บไซต์ – เอกสารแนะน า – แผ่นพับ – คู่มือ ฯลฯ โดยยึดหลัก

ส าคัญในการบริการ คือ “หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริการดี” เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 

7. พัฒนาด้านภาวะผู้น า ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความกล้าในการคิด การท าในสิ่งอันก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง หน่ายงาน และสังคม 

8. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด ในเรื่อง การมีเงื่อนไขในการสอนและการให้บริการทาง

การศึกษาโดยหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ห้าม” หรือ “ไม”่ หรือ “ต้อง” และ “เอาไว้ก่อน” 
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อัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวน หน่วยนับ 
1 ผู้บริหาร 4 คน 
2 ข้าราชการครูผู้สอน 56 คน 
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน 

4 พนักงานราชการ 4 คน 

5 ลูกจ้างประจ า 3 คน 

6 ครูอัตราจ้าง 6 คน 

7 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 28 คน 
8 ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน 

รวม 116 คน 
 

 

แผนภาพอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

4, 4% 

56, 48% 

1, 1% 4, 3% 
3, 3% 

6, 5% 

28, 24% 

14, 12% 

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูผูส้อน ขา้ราชการพลเรือน พนกังานราชการ 

ลูกจา้งประจ า ครูอตัราจา้ง เจา้หนา้ทีส่  านกังาน ลูกจา้งช ัว่คราว 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

1 นางคนึงลักษณ์   แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 
2 นางสุภาณี   แสงอินทร์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 
3 นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 
4 นางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 
5 นางสมพิศ โยมา รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 
6 นายบัณฑิต สุขพันธ์ ครูช านาญการ คศ.2 
7 นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล ครูช านาญการ คศ.2 
8 นายสุเทพ นิติโรจน์ ครูช านาญการ คศ.2 
9 นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ ครูช านาญการ คศ.2 
10 นางมาลี พรหมเจริญ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
11 นางจุฑารัตน์ วันละมุน ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
12 นายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
13 นางสาวนิชา สุภู่อ่อน ครูช านาญการ คศ.2 
14 นางเบญจวรรณ ฟูุงลัดดา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
15 นายปิยะ ชูถิ่น คร ู คศ.1 
16 นายช านาญ พรหมราชแก้ว ครูช านาญการ คศ.2 
17 นางอกนิษฐ หิดาวรรณ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
18 นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
19 นางปริศนา ดวงดารา ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
20 นายธานินทร์ สหรัตนผล ครูช านาญการ คศ.2 
21 นางจริยา รอดจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
22 นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง ครูช านาญการ คศ.2 
23 นางเยาวลักษณ์ อ่วมทร ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
24 นางบุษดี วีเซ่ ครูช านาญการ คศ.2 
25 รอ.หญิง สุลักษณ์ อัมพะลพ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
26 นางสาวกอบกาญจน์ ปุานแก้ว ครูช านาญการ คศ.2 
27 นางศรินธร อ้นสวน ครูช านาญการ คศ.2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

28 นางภัสสร เนียมหอม ครูช านาญการ คศ.2 
29 นายจีรศักดิ์ หมุนข า ครูช านาญการ คศ.2 
30 นางสุนิตยา สุขีลักษณ์ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
31 นางชมัยพร เจตตกร ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
32 นางสาวอุษณิษา ตรีสุข ี ครูช านาญการ คศ.2 
33 นางสาวณฤดี สว่างกิจ ครูช านาญการ คศ.2 
34 นายเชิดชาย ชัยภาณุเกียรติ์ ข้าราชการพลเรือน - 
35 นายสัมพันธ์ หลงพิมาย ครูช านาญการ คศ.2 
36 นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ คร ู คศ.1 
37 นางนงลักษณ์ สังข์ทอง คร ู คศ.1 
38 นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา ครูผู้ช่วย - 
39 นางสาวไปรยา อรรถนาถ ครูผู้ช่วย - 
40 นายอรรถกร จันทรตรี ครูช านาญการ คศ.2 
41 นายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐ ี คร ู คศ.1 
42 นายวันชนะ ขันต่อ ครูผู้ช่วย - 
43 นางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์ ครูช านาญการ คศ.2 
44 นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล ครูช านาญการ คศ.2 
45 ว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ คร ู คศ.1 
46 นางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง คร ู คศ.1 
47 นายกามนิต ใบภักดี คร ู คศ.1 
48 นายวินัย โสมรักษ์ ครูผู้ช่วย - 
59 นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี ครูผู้ช่วย - 
50 นางกรรณิการ์ ยาวิปา ครูผู้ช่วย - 
51 นายบุญน า โตสูง ครูผู้ช่วย - 
52 นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ ครูผู้ช่วย - 
53 นางขนิษฐา รอดพงศ์ ครูผู้ช่วย - 
54 นางสาวศศิธร พลนันท์ ครูผู้ช่วย - 
55 นายภัทรกร แก้วเขียว ครูผู้ช่วย - 
56 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา ครูผู้ช่วย - 
57 นายมานะ สุภาผล ครูผู้ช่วย - 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

58 นางสาวชนิญชิดา ท าเลดี ครูผู้ช่วย - 
59 นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง ครูผู้ช่วย - 
60 นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี ครูผู้ช่วย - 
61 นางสาววิรงรอง ผลจริต ครูผู้ช่วย - 
62 นางสาวขวัญใจ สีตอง ครูผู้ช่วย - 
63 นางอารยา เล็กนิคม คร ู คศ.2 

 

รายช่ือพนักงานราชการ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวกัลยาณี พิทักษา พนักงานราชการ 
2 นายโกสินทร์ พุทธรักษา พนักงานราชการ 
3 ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์ บุญคง พนักงานราชการ 
4 นายพิพัฒน์ จิมรัมย์ พนักงานราชการ 

 

รายช่ือครูอัตราจ้าง 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวศัย   แสงประเสริฐ ครูอัตราจ้าง 
2 นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ ครูอัตราจ้าง 
3 นายณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ ครูอัตราจ้าง 
4 นายพลชัย ดีรอด ครูอัตราจ้าง 
5 นายไกรสรณ์ ศรีสวาสดิ์ ครูอัตราจ้าง 
6 ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์ ครูอัตราจ้าง 

 

รายช่ือลูกจ้างประจ า 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายไพรัช  พันธุ์ไม้ ลูกจ้างประจ า 
2 นางจินตนา ทองจีน ลูกจ้างประจ า 
3 นางสาวณัชชา ธารีสาสน ์ ลูกจ้างประจ า 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางเสาวลักษณ์ นุชละออ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
2 นางสาวปราณี สุวรรณคช เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
3 นางรุ่งทิพย์ ดวงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
4 นางธนิสร แจ้งดี เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
5 นางสาวพรพิมล สาใจ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
6 นางดาวรุ่ง โกมลวานิช เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
7 นางสาวสมพร ฉัตรเจริญ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
8 นางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
9 นางสาวพรจรัส ดาวเรือง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
10 นางสาวชลดา จิตรไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
11 นางสาวกรรณิกา มงคลมนต์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
12 นางสาวพรทิพา สุริแสง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
13 นางสาวพิมพ์พร ลื่นแสง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
14 นางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
15 นางจิรนันท์ พรหมราชแก้ว เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
16 นางศรัญญา พบกลาง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
17 นางสาวน้ าผึ้ง มีโรจน์สม เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
18 นางสาวศิริจันทร์ ฉิมพาลี เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
19 นางสาวเดือนนภา ก าแพงทอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
20 นางสาวฉัตรวรุณ ดีลา เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
21 นางสาวลัดดาวัลย์ ด่านธนานุรักษ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
22 นางศุภธิดา ขุมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
23 นางสาวมัทนา นิยมวงษ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
24 นางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
25 นางสาววราภรณ์ ธนูบรรพ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
26 นางสาวสุดารัตน์ รื่นเพียร เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
27 นางสุมาลี เฉลิมไทย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
28 นายธนพงษ์ แสงอินทร์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุรินทร์ ค้าแหวน ลูกจ้างชั่วคราว 
2 นายสกุลศักดิ์ วันดียา ลูกจ้างชั่วคราว 

3 นางสาวสังวาร ศรีโคตร ลูกจ้างชั่วคราว 

4 นายทรงศักดิ์ ขันธคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 

5 นายเฉลิมพล พันธุ์ไม้ ลูกจ้างชั่วคราว 

6 นางสาวเมตตา แจ่มสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 

7 นายเกรียงศักดิ์ ฟูุงลัดดา ลูกจ้างชั่วคราว 

8 นางสาวสมใจ บัวเอ่ียม ลูกจ้างชั่วคราว 

9 นายอุดม ปรีงาม ลูกจ้างชั่วคราว 

10 นายเดชา กาญจนารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 

11 นายณัช ธรรมผุย ลูกจ้างชั่วคราว 

12 นายประภาส มหาธนเดช ลูกจ้างชั่วคราว 

13 นางสาววันดี ประสงค์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 

14 นางสาววันทนา ประสงค์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภาณี  แสงอินทร์ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางสมพิศ โยมา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานฯ 

นางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
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ข้อมูลด้านนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภท/สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขางานการบัญชี 370 
สาขางานการตลาด 117 
สาขางานเลขานุการ 28 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 377 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  29 

รวม 921 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขางานวิจิตรศิลป์ 12 
สาขางานการออกแบบ 74 
สาขางานศิลปหัตถกรรม 8 
สาขางานแอนิเมชั่น 58 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต - 

รวม 152 
ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น - 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 195 
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 13 

รวม 208 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขางานการโรงแรม 123 
สาขางานการท่องเที่ยว 63 

รวม 186 
รวมทั้งสิ้น 1,467 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภท/สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานการบัญชี 92 
สาขางานการตลาด  37 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 94 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  - 
สาขางานการจัดการทั่วไป 24 

รวม 247 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

- - 
รวม - 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขางานอาหารและโภชนาการ  54 
สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 15 

รวม 69 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  39 
สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป - 
สาขางานการท่องเที่ยว 12 
สาขางานการโรงแรม - 

รวม 51 
รวมทั้งสิ้น 367 

 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  ชั้นปีที่ ๒ จ านวน 4 คน 
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ข้อมูลด้านหลักสูตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
 1. ระบบปกติ 

 2. ระบบทวิภาคี 

 3. ระบบฝึกอาชีพและอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้เปิดท าการสอนหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดท าการสอนใน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  3. หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 

  4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 10-225 ชั่วโมง 

สาขาและรายวิชาที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2562 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ระบบปกติ 

ประเภทวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี 
การตลาด การตลาด 
เลขานุการ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ - 
ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - 

ศิลปกรรม 

วิจิตรศิลป์  
การออกแบบ - 
แอนิเมชั่น - 
คอมพิวเตอร์กราฟิก (เรือนจ า) - 

คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ การจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
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 ระบบทวิภาคี 

ประเภทวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) การตลาด (ทวิภาคี) 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
 อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม (ทวิภาคี) การโรงแรม (ทวิภาคี) 
 

ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 

ประเภทวิชา ปริญญาตรีสาขาวิชา 
การโรงแรม การโรงแรม (ต่อเนื่อง) 
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 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สาขาวิชา รายวิชา จ านวนชั่วโมง 
 2 สาขา  10-225 ชม. 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

การตัดผมเบื้องต้น 75 ชม. 
การตัดผมฟรีสไตล์ 75 ชม. 
ผมทรงนักเรียน 80 ชม. 
การตัดผมชาย 150 ชม. 

ขนมอบ (เบเกอรี่) 
ขนมอบเบื้องต้น 15 ชม. 
ขนมอบเบื้องต้น 150 ชม. 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลด้านครุภัณฑ ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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การบริหารด้านครุภัณฑ์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2562

ดังนี้ 

 1. มีความพอเพียง และเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากรในวิทยาลัย 

 2. มีความทันสมัย 

3. มีคุณภาพพร้อมใช้งาน 

4. มีผู้รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา 

5. มีทะเบียนครุภัณฑ์ควบคุมภายในวิทยาลัยฯ 

6. ใช้ทรัพยากรด้านครุภัณฑ์กับหน่วยงาน และต่างหน่วยงานอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ 

7. มีการบริจาค และจ าหน่ายเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
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ข้อมูลด้านสถานประกอบการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน และรัฐวิสาหกิจในด้านการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากร และการประเมินนักเรียน 

นักศึกษาร่วมกัน เมื่อในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งสิ้น 

169 แห่ง ดังนี้ 

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 สาขาพระนครศรอียุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 ธกส. สาขาวังน้อย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 

5 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห ่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา 13120 

6 ธนาคารออมสิน สาขาภาช ี ต.ภาชี  อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 

7 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 

8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  สาขาโลตสัอยุธยาพาร์ค 

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.พระนครศรีอยธุยา 13110 

14 ธนาคารออมสินสาขาอยุธยาพาร์ค ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ช้ัน 2 

15 ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรอียุธยา 

 

ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 

16 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี จ.พระนครศรีอยุธยา 

17 วัดท่าการ้อง ต.บ้านปูอม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

18 กรุงเทพการช่าง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 



 ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 55  

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

19 บริษัท อโยเดีย อีเวนท์ จ ากดั ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

20 สกรีนตามอ าเภอใจ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  

21 I DEA ART ADVERIISING  ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรอียุธยา 13210 

22 โอมเลเซอร์แอนดค์ัทติ้งทูล 

 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

23 ร้านอัฐเฟื้องโฆษณา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

24 โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์ 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.พระนครศรอียุธยา 13170 

27 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

28 บริษัท ฮอนด้าโลจสิติกสเ์อเซีย จ ากัด ต.คานหาม อ.ทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

29 ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าสาขาบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา  

30 ที่ว่าการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา   (ปกครองอ าเภอ) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

31 องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่นชัน - คุ้นลาน ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

32 บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จ ากัด ต.อุทัย  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

33 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

34 ส านักงานขนส่งพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

35 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 

36 องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 

37 โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรร์ังสรรค์) ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย 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 ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากัด (มหาชน) ต.คลองสะแก  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

41 ธนาคารกรุงไทย สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 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 าบลบ้านปูอม ต.บ้านปูอม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

45 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธนู ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

46 โรงเรียนวดับ้านแพน "ศรีรตันานุกลุ" 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 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

49 ส านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

50 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 

51 บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

52 HOT POT Inter - Buffet Restaurants ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

53 ส านักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ถนนสายวัดประดู่ อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

54 หจก.ปากจั่นพีเพิ้ล ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 

55 ร้านวรรณวิมลสเตช่ันเนอรี ่ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

56 บริษัท เซ็นทรัลเรตเตอรรองส์ กรุป๊ จ ากัด  

(อยุธยาพาร์ค) 

เทสโก้โลตสั อยุธยาพารค์ 

58 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

59 บริษัท เอส.วี.ซี. ซีเคียวรติี้ 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.พระนครศรีอยธุยา 13210 

62 ส านักงานศิลปากรที่ 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 

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

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

67 โรงเรียนคอตันคลอง 27 ต.สนับทึบ  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 

68 บริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) ต าบล บางเลน, อ าเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา  

69 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 

70 บริษัท ข้าวซีพี. จ ากัด (โรงงานข้าววังแดง) ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรอียุธยา 

71 วัดท่าการ้อง ต.บ้านปูอม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

72 การไฟฟูาส่วนภูมภิาคอ าเภอบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

73 ส านักงานเทศบาลต าบลบางบาล ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  

74 การไฟฟูาส่วนภูมภิาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

75 โรงเรียนวดัมลูเหล็ก  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

76 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

77 บริษัทสมคดิ มอเตอร์เซลล์ จ ากดั ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

78 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลดั ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา  

79 ที่ว่าการอ าเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 

80 ส านักงานเทศบาลต าบลภาช ี ม.2 ต.ภาชี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

81 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ต.น้ าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  

82 บจก. เอ็มเคแอล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

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

13000 

84 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 

85 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงเรยีนอยธุยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

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

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

88 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

89 บ.เซ็นทรัล แฟมลิีมาร์ท จ ากัด ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี กทม. 10400 

90 บริษัท ไออาร์พีซ ี ต.โพธ์ิเอน  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  

91 บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากัด ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

92 ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

93 หจก.รัตน์ประสาทพร ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

94 หจก.เจแอสเอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรสัช่ัน 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 เอ็นเตอรไ์พร์ส จ ากัด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

98 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 

99 ส านักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

100 ธนาคารออมสิน  คลองสวนพล ู 129  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

101 ส านักงานการปฏริูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซยี ต.คลองสวนพล ูจ.พระนครศรีอยุธยา 

102 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนสายเอเซยี ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 

103 ส านักงาน ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซยี ต.คลองสวนพล ูจ.พระนครศรีอยุธยา 

104 ส านักงาน สรรพากรพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา 1 

 

ศาลากลางพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพล ู

จ.พระนครศรีอยุธยา 

105 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สาขาผักไห ่ 10/16-18  ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

106 เทศบาลต าบลบางนมโค 79  ต. บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

107 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา 43  ต.เสนา  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

108 การไฟฟูาส่วนภูมภิาค 60  ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

109 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

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

จ.พระนครศรีอยุธยา 

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

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

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

113 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง  ต.ท่าวาสุกร ีจ.พระนครศรีอยุธยา 

114 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ง.18 ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 

115 ธนาคารออมสินเจ้าพรหม 9/51  ต.หอรตัน์ไชย 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 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนหาเถระ) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

120 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

121 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ัน รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

122 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  

123 โรงพยาบาลเสนา ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

124 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

125 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั  

 สาขานวนคร 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

126 โรงเรียนวดัดาวคะนอง ต.โพธ์ิสามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

127 ร้านกั้ง& ก้อย เบเกอรี่ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

128 ร้านส้มต า อ.สุกญัญา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

129 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

130 โรงเรียนวดัผึ่งแดด (บุญสบืวิชชนูปถัมภ์) ต.ทับน้ า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

131 โรงแรมบ้านสบายดีรสีอร์ท ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

132 บริษัท เอส.ที.พนัญญารสีอร์ท จ ากัด 99 ม.3 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

133 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 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 พรีซิช่ัน เทคโนโลย ี ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 

136 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากดั 48/3 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

137 บริษัท เบสท์ เฟรท ฟอร์เวดิเดอร์ จ ากัด ต.ร่มเกล้า เขต.ร่มเกล้า จ.กทม. 10510 

138 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร ์ จ ากัด (มหาชน) ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 

139 ที่ท าการไปรษณีย์โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

140 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห ่ 112/1  ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

141 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปูง ต. บ้านแปูง  อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

142 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

143 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ถนนคลองหลวง - หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12120 

144 โรงแรมอยุธยาแกรนดโ์ฮเตล็ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

145 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห ่ 112/1  ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

146 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปูง ต. บ้านแปูง  อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

147 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ัน รีสอร์ท 89 ม.1 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยธุยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

148 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์ 27/2 ม.1  ถ.โรจนะ ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

149 โรงแรมอโยธยารเิวอร์ไซด์ 91 ม.10 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

150 โรงแรมทีเอม็แลนด ์ ถนนโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรอียุธยา  

151 เซเว่นอีเลฟเว่น  อ าเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

152 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดแกรนด์ซอย3  จ.พระนครศรีอยุธยา 

153 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

154 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดน้ าอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

155 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาสถานรีถไฟ จ.พระนครศรีอยธุยา 

156 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาเคหะบ่อโพง นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

157 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

158 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 

159 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาหมู่บ้านกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา 

160 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาทุ่งมะขามหยอง จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

161 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาบางปะหัน จ.พระนครศรีอยธุยา 

162 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาพระอินทรซ์อยคอนโด จ.พระนครศรีอยุธยา 

163 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

164 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขานิคมสหรตันนคร นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

165 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาประตูชัย 1 จ.พระนครศรีอยธุยา 

166 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

167 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาประตูชัย2 จ.พระนครศรีอยธุยา 

168 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา 

169 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขา บขส.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 
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ข้อมูลด้านจงัหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ ห่างจาก 

กรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเชีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทาง

เรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,579,900  ไร่  นับว่าเป็น

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 63 ของประเทศไทย และ เป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง  

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีปุาไม้  มีแม่น้ าไหล

ผ่าน 4 สาย  ได้แก่  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าปุาสัก  แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย  รวมความยาวประมาณ 

200 กิโลเมตร  มีล าคลอง ใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง  เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 

ค าขวัญประจ าจังหวัด ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ า เลิศล้ ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก 

อาณาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

         -  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  จังหวัดอ่างทอง    และ จังหวัดลพบุรี 

         -  ทิศใต้            ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม    จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 

         -  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดสระบุรี 

         -  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 ในปีพุทธศักราช 1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงย้ายพระนครมาสร้างเมือง

ใหม่ ทรงเห็นว่าต าบลหนองโสนอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม เพราะมีน้ าล้อมรอบ จึงทรงกะเขตปักราชวัตรฉัตร

ธง ตั้งศาลเพียงตา ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์กระท าพิธีกลบบาตสุมเพลิง (ชื่อพิธีอย่างหนึ่ง ท าเพ่ือแก้เสนียด) 

แล้วให้พนักงานขุดดินทั่วบริเวณ เพ่ือสร้างพระราชวัง เมื่อขุดมาได้ถึงบริ เวณต้นหมัน พนักงานพบสังข์

ทักษิณาวัตรสีขาวบริสุทธิ์ 1 ขอน พระเจ้าอู่ทองทรงโสมนัสในศุภนิมิตรนั้นยิ่งนัก จึงทรงโปรดให้สร้าง

ปราสาทน้อยขึ้นเป็นที่ประดิษฐานสังข์ดังกล่าว ทางราชการจึงถือว่า "สังข์" ซึ่งประดิษฐานบนพานทอง

ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน เป็นตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (จากหนังสือ "กรุงศรีอยุธยา ราช

ธานีไทย") 
 

ธงประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

  

 ธงประจ าจังหวัดฯ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 3 แถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยมีสี

ฟูาอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ าเงินซึ่งเป็นสีประจ าภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงแถบสีฟูามีตราประจ าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมันใต้รูปปราสาทมีค าว่า “อยุธยา” คันธงมี

แถบสีเหลืองและสีฟูา 2 แถบ 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 ต้นหมันเป็นพันธ์ไม้ตะกูล Boraginaceae เป็นต้นไม้ขนาดปานกลาง สูงราว 60 ฟุต ล าต้น

ลักษณะคล้ายกระบอกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ าตาล มีความแข็งปานกลางเปลือกหน้าประมาณ ½ นิ้ว สีเท่าปน

น้ าตาล ซึ่งมีรอยแตกยาวไปตามล าต้น ใบยาวประมาณ 5 นิ้ว กว้างประมาณ 3 นิ้ว เป็นรูปไข่โคนใบคล้าย

รูปหัวใจ ดอกสีขาว ผลเป็นพวงสีเขียวเมื่อสุก ต้นหมันขอบขึ้นในปุาทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ประเภทนี้ปกติไม่นิยมใช้ประโยชน์ ต้นหมันเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเพราะในประวัติศาสตร์ เมื่อพระเจ้าอยู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ต าบาลหนองโสน ได้ขุดพบ

สังข์ทักษิณาวัตร 1 ขอนอยู่ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
 

ดอกไมป้ระจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 ดอกโสนเป็นต้นไม้ในตะกูล Leguminosae เป็นไม้ล้มลุก (Shrub) เนื้ออ่อนโตเร็ว          ล าต้น

อวบ ปลูกและขึ้นเองตามแม่น้ าล าคลองหนองบึงทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อห้อยและ

เหลืองอร่ามคล้ายทองไปทั่วแห่ง ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ เมื่อพ.ศ.1893 พระเจ้าอู่ทองทรงตั้งเมืองขึ้น

ใหม่ที่ต าบลเรียงเหล็ก ทรงเลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวังทรงเห็นว่าที่ต าบลหนองโสนเหมาะสม เพราะมี

ต้นโสนมากดอกโสนออกดอกเหลืองอร่ามคล้ายทองค าสะพรั่งตาดังนั้นดอกโสนจึงถือได้ว่าเป็นดอกไม้

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สัตว์น้ าประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

สัตว์น้ าประจ าจังหวัดฯ คือ กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จ (Macrobrachium rosenbergii) 

 

การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอ าเภอทั้งหมด 16 อ าเภอ ได้แก่ 

1. อ าเภอพระนครสรีอยุธยา  

2. อ าเภอท่าเรือ 

3. อ าเภอนครหลวง 

4. อ าเภอบางไทร 

5. อ าเภอบางบาล 

6. อ าเภอบางประอิน 

7. อ าเภอบางปะหัน 

8. อ าเภอผักไห่ 

9. อ าเภอภาซี 

10. อ าเภอลาดบัวหลวง 

11. อ าเภอวังน้อย 

12. อ าเภอเสนา 

13. อ าเภอบางซ้าย 

14. อ าเภออุทัย 

15. อ าเภอมหาราช 

16. อ าเภอบ้านแพรก 


