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ประวตัวิทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา

เร ิม่เปิดสอนเมือ่ พ.ศ.2477  โดยไดอ้าศยัอยูใ่นบรเิวณ
กองพันทหารชา่ง ตำาบลหวัแหลม อำาเภอกรงุเกา่ จังหวดั
พระนครศรอียธุยา ซึง่กระทรวงกลาโหมใหช้ือ่วา่ “โรงเรยีนประถม
วสิามัญหญงิแผนกการชา่ง” รับนักเรยีนทีส่ำาเร็จจากชัน้ประถมปีที ่4 
จากอำาเภอตา่ง ๆ ทัง้ในบำารงุ       และนอกบำารงุ สอนตามหลกัสตูร
วสิามัญหญงิแผนกชา่ง ในปีแรกมนัีกเรยีน 45 คน คร ู2 คน โดยม ี  
นางสะอาด พานชิยว์ทิย ์เป็นครใูหญค่นแรก ในปี พ.ศ.2482 นาง
มกุดา ศรสีถติ ไดย้า้ยมาดำารงตำาแหน่งครใูหญ ่และในปีการศกึษานี้
โรงเรยีนไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมว่า่ “โรงเรยีนการชา่งสตรี
พระนครศรอียธุยา” โดยเปิดสอนหลกัสตูรใหมแ่ละขึน้อยูก่บักรม
อาชวีศกึษา

ในปีการศกึษา 2483  โรงเรยีนไดย้า้ยสถานทีต่ัง้ ณ ถนนป่า
โทน ตำาบลหอรัตนไชย อำาเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดั
พระนครศรอียธุยา (ทีต่ัง้อยูใ่นปัจจบุนั) เพราะทีเ่ดมิกรมสรรพสามติ
ตอ้งการจัดตัง้โรงตม้กลัน่สรุา กระทรวงการคลงั โดยรัฐมนตรี
กระทรวงการคลงัในขณะนัน้คอื      คณุหลวงประดษิฐ ์มนูธรรม 
(นายปรดี ีพนมยงค)์ ไดอ้นุมัตเิงนิรายไดข้องกรมสรรพสามติ จัด
สรา้งอาคารเรยีน 2 หลงั บา้นพักคร ู3 หลงั บา้นพักภารโรง 2 หลงั 
โรงฝึกครัว 1 หลงั โรงครัว 1 หลงั   ในเนือ้ที ่11 ไร ่2 งาน 64.5 
ตารางวา พรอ้มทัง้การไดรั้บการสนับสนุนจาก อาจารยว์โิรจน ์กมล
พันธ ์ซึง่ขณะนัน้ดำารงตำาแหน่งศกึษาธกิาร จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
ทกุอยา่งจงึอยูใ่นสภาพมั่นคงแข็งแรง



ในปี พ.ศ.2483-2491  เปิดสอนตามหลกัสตูรการชา่งขัน้
ตน้ ปี พ.ศ.2493 ไดเ้ปิดหลกัสตูรการชา่งขัน้สงู และปี พ.ศ.2507 
ไดรั้บความรว่มมอืชว่ยเหลอืจากโครงการยนูเิซฟ ซึง่มหีลกัสตูรสอน
วชิาชพีสำาหรับสตรแีละเป็นทีน่ยิมของประชาชนในการสง่บตุรหลาน
เขา้มาศกึษาอบรมวชิาการบา้นการเรอืน เพือ่เป็นกลุสตรตีอ่ไป

ในปี พ.ศ.2516  โรงเรยีนการชา่งสตรพีระนครศรอียธุยา ได ้
เปิดทำาการเรยีน การสอนหลายแผนกวชิา และเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 
2519 กรมอาชวีศกึษาไดม้คีำาสัง่ใหร้วมโรงเรยีนการชา่งสตรี
พระนครศรอียธุยา โรงเรยีนชา่งตอ่เรอืพระนครศรอียธุยา วทิยาเขต 
1, วทิยาเขต 2, วทิยาเขต 3 ตามลำาดบั ตอ่มาในวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ.2522 กรมอาชวีศกึษาไดม้คีำาสัง่แยกวทิยาวทิยาเขต 1   เป็น
วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา วทิยาเขต 2 เป็นวทิยาลยั
อาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา   (คงเดมิ) และตอ่มาเมือ่ วนัที ่1 
สงิหาคม พ.ศ.2523 แยกวทิยาเขต 3 เป็นวทิยาลยัการตอ่เรอื
พระนครศรอียธุยา

ปจัจบุนัวทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา เป็นสถาน
ศกึษาทีเ่ปิดสอนในระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลย ีหรอืสายปฏบิตัิ
การ ในสงักดัการกำากบัดแูลของสถานบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 
1 ตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 20 
“การจัดการอาชวีศกึษา           การฝึกอบรมวชิาชพี ใหจั้ดในสถาน
ศกึษาของรัฐ สถานศกึษาของเอกชน สถานประกอบการ หรอืโดย
ความรว่มมอืระหวา่งสถานศกึษากบัสถานประกอบการ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชวีศกึษาและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง”

ปัจจบุนัสถาบนัการอาชวีศกึษา เกดิจาก สถานศกึษาของรัฐที่
รวมกลุม่กนัในเขตพืน้ทีบ่รกิารอาชวีศกึษา โดยมสีถานศกึษาทีเ่ปิด
สอนถงึระดบัปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ เป็นนติบิคุคลและสถานศกึษาที่
สอนตำา่กวา่ปรญิญา ซึง่สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 ประกอบ
ไปดว้ย สถานศกึษาอาชวีศกึษา จำานวน 10 แหง่ในเขตจังหวดั
พระนครศรอียธุยา จังหวดัสระบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีและจังหวดั
นนทบรุี



 

ทำาเนยีบผูบ้รหิาร

นางคนงึลกัขณ์  แสงประเสรฐิ
ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษา

พระนครศรอียธุยา



นางสาวภทัรวรรณ  ตนั
สกลุ

รองผูอ้ำานวยการฝ่าย
บรหิารทรพัยากร

นางสาวอารยีร์ตัน ์ จนัทรว์เิศษ
รองผูอ้ำานวยการฝ่ายแผนงาน

และความรว่มมอื

นางสาวสทุธาทพิย์
เหมอืนสกลุ

รองผูอ้ำานวยการฝ่าย
วชิาการ

นายอรรถกร  จนัทรตรี
รองผูอ้ำานวยการฝ่ายพฒันา

กจิการนกัเรยีน นกัศกึษา

รายนามผูบ้รหิาร
ดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการ

วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา
*****************

ชือ่ – สกลุ ปีทีด่ำารงตำาแหนง่ ตำาแหนง่
 1.  นาง
สะอาด  

พานชิย์
วทิย์

ปี พ.ศ. 2447  ถงึ
2480

ครใูหญ่

 2.  ม.ล.หญงิ ทนิกร ปี พ.ศ. 2480  -
2481

ครใูหญ่

 3.  นางทอง พศิษิฐเ์วช ปี พ.ศ. 2481  - ครใูหญ่



ฟ ุ ภมูิ 2482
 4.  นางมกุดา ศรสีถติ ปี พ.ศ. 2482  -

2519
อาจารยใ์หญ่

 5.  นางสดุ
จติร  

รอด
ประเสรฐิ

ปี พ.ศ. 2519  -
2520

ผูอ้ำานวยการ

 6.  ดร.วรัิช  กมทุมาศ ปี พ.ศ. 2520  -
2521

ผูอ้ำานวยการ

 7.  นายวชิยั ป้อม
ประเสรฐิ

ปี พ.ศ. 2521  -
2521

ผูอ้ำานวยการ

 8.  นาง
อนันต ์ 

นาคามดี ปี พ.ศ. 2522  -
2530

ผูอ้ำานวยการ

 9.  นางสาว
บรรจง  

สกลุ
พราหมณ์

ปี พ.ศ. 2530  -
2533

ผูอ้ำานวยการ

10. นาง
กฤษณา  

ป้อมทอง ปี พ.ศ. 2533  -
2539

ผูอ้ำานวยการ

11. นางสาว
ประดบั  

มุง่กำาจัด ปี พ.ศ. 2539  -
2539

ผูอ้ำานวยการ

12. นางลมล ปรดีากลุ ปี พ.ศ. 2540  -
2541

ผูอ้ำานวยการ

13. นางสาว
สมหมาย  

โฉมวไิล ปี พ.ศ. 2541  -
2542

ผูอ้ำานวยการ

14. นาย
อนันต ์ 

ใจงาม ปี พ.ศ. 2542  -
2546

ผูอ้ำานวยการ

15. นายเสรมิ หอม
สวุรรณ

ปี พ.ศ. 2546  -
2550

ผูอ้ำานวยการ

16. นายสม
นกึ  

ภาศกัดี ปี พ.ศ. 2550  -
2553

ผูอ้ำานวยการ

17. นางกฤช
นันท ์ 

ภูส่วาสดิ์ ปี พ.ศ. 2553  -
2553

ผูอ้ำานวยการ

18. นายสม
นกึ  

ภาศกัดี ปี พ.ศ. 2553  -
2557

ผูอ้ำานวยการ

19. ดร.อรสา รามโกมทุ ปี พ.ศ. 2557  -
2560

ผูอ้ำานวยการ

20. นางคนงึ
ลกัขณ์  

แสง
ประเสรฐิ

ปี พ.ศ. 2560  -
ปัจจบุนั

ผูอ้ำานวยการ



วสิยัทศัน์
เป็นสถานศกึษาทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยทรัพยากรทางการศกึษาที่

สมบรูณ์เป็นศนูยก์ลางความรว่มมอืในการจัดและใหบ้รหิารทาง
วชิาชพี และเป็นสถานศกึษาตน้แบบในระดบัสากล
อตัลกัษณ์    “ยิม้ ไหว ้ทักทาย สะอาด” 
คณุธรรมอตัลกัษณ์  “มวีนัิย  จติอาสา  พอเพยีง” (สถานศกึษา
คณุธรรม)
พนัธกจิ

1. ผลติ และพัฒนากำาลงัคนใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานการ
อาชวีศกึษา และมลีกัษณะทีพ่งึประสงค์

2. สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพคร ูและบคุลากร
ทางการศกึษา ใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานสากล

3. สง่เสรมิละสนับสนุนใหม้กีารวจัิย และตอ่ยอดนวตักรรมเพือ่
การประกอบอาชพี

4. สง่เสรมิและใหพั้ฒนาระบบการบรหิารจัดสถานศกึษาตาม
หลกัธรรมภบิาล

5. ขยายโอกาสการเรยีนรูด้า้นวชิาชพีใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป
คำาขวญั     “กจิกรรมเยีย่ม  เป่ียมคณุธรรม  นำ้าใจสะอาด  
มารยาทงาม”
ปรชัญา     “คดิเป็น  ทำาเป็น  เดน่การศกึษา  พัฒนาคณุธรรม  
มุง่นำาอาชพี”

สญัลกัษณ์วทิยาลยัฯ



สปีระจำาวทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา

ดอกไมป้ระจำาวทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา

ดอกมะลิ
ดอกมะล ิ เป็นไมท้ีเ่จรญิงอกงามในทกุสภาพพืน้ทีผ่ลดิอกได ้

ทกุฤดกูาล  เอือ้ประโยชนไ์ดท้กุโอกาส สขีาวบรสิทุธิแ์สดงถงึความ
สงบสขุ อยูใ่นศลีธรรมเป็นไมม้งคลในทางความรัก เป็นทีป่ระทับใจ
ของผูค้นรอบขา้ง และยังเกือ้หนุนใหเ้กดิความกตญัญขูองลกูทีม่ตีอ่
แมอ่กีดว้ย





ขอ้มลูดา้นอาคารสถานที่

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา

ขอ้มลูดา้นอาคาร ทีด่นิ ส ิง่กอ่สรา้ง



            วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา ตัง้อยูเ่ลขที ่ค.2 
หมูท่ี ่3 ถนนเดชาวธุ ตำาบลหอรัตนไชย อำาเภอพระนครศรอียธุยา 
จังหวดัพระนครศรอียธุยา เนือ้ทีข่องวทิยาลยัฯ 11 ไร ่ 2 งาน 64.5 
ตารางวา มอีาคารตา่ง ๆ ดงันี้
ลำาด ั
บที่ รายการ จำานวน

หมายเห
ตุ

1 อาคารเรยีน
          หอ้งเรยีนทฤษฎี
          หอ้งปฏบิตักิาร

9  หลงั
40 หอ้ง
37 หอ้ง

2 อาคารเฉพาะกจิ
          หอประชมุพุทไธศวรรย์
          อาคารผลติผล 
          อาคารสำานักงานปกครอง
          อาคารเรยีนวชิาปฏบิตักิาร – 
ประตมิากรรม
          อาคารหอ้งนำ้า ชาย,หญงิ
          โรงเรยีนธนาคารธนาคาร
          คหูาลกูเสอื
          สำานักงานองคก์ารนักวชิาชพี
ในอนาคต

1  หลงั
1  หลงั
1  หลงั
1  หลงั
2  หลงั
1  หลงั
1  หลงั
1  หลงั

อาคาร 8
อาคาร 7

3 สนามกฬีา
          สนามกฬีาเอนกประสงค์ 1  สนาม

4 บา้นพกัครบูคุลากร
          บา้นพักผูอ้ำานวยการ
          บา้นพักรองผูอ้ำานวยการ
          แฟลตพักคร ู 4 ชัน้ 16 หอ้ง 
          แฟลตพักคนงานภารโรง  4 
ชัน้ 14 หอ้ง 

1  หลงั
4  หลงั
1  หลงั
1  หลงั

วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่ 11 ไร ่
2 งาน 64.5 ตารางวา ไดม้กีารพัฒนาจัดสรรพืน้ทีใ่หเ้ป็นประโยชน ์
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้



อาคารเรยีน จำานวน 9 อาคาร  ไดแ้ก่
อาคาร 1 สำานกัอำานวยการ

ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 3 ชัน้
ขนาดอาคาร กวา้ง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 864

ม.2
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2519
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

2,721,600 บาท

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 1 อำานวยการ

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

1 หอ้งประชมุไชย
วฒันา

30 -

หอ้งผูอ้ำานวยการ 5 ผูอ้ำานวยการ
ฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากร

2 รองผูอ้ำานวยการฝ่าย
บรหิารทรัพยากร

ฝ่ายวชิาการ 2 รองผูอ้ำานวยการฝ่าย
วชิาการ

ฝ่ายแผนงานฯ 2 รองผูอ้ำานวยการฝ่าย
แผนงานฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ 2 รองผูอ้ำานวยการผา่ย



พัฒนาฯ
งานบรหิารทั่วไป 5 ครขูวญัใจ  สตีอง
งานบคุลากร 5 ครปูรศินา  ดวงดารา
งาน
ประชาสมัพันธ์

5 ครวูนัชนะ  ขนัตอ่

2 งานวดัผลฯ/
เทยีบโอน

5 ครชูมัยพร  เจตตกร

งานหลกัสตูร 5 ครเูบญจวรรณ  วภิาดา
พรพงษ์

งานทะเบยีน 5 ครอูรรถกร  จันทรตรี
งานการเงนิ 5 ครกูรรณกิาร ์ ยาวปิา

อาคาร 1 อำานวยการ
ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

2 งานบญัชี 5 ครสูมปรารถนา  อบุล
เพ็ง

3 งานเอกสารการ
พมิพ์

5 ครอูกนษิฐ  หดิาวรรณ

หอ้งเรยีนภาษา
อาซยีน

5 แผนกสามัญสมัพันธ์

หอ้งงานประกนั 5 ครอูยัยกรณ์  พันธจุนิา
หอ้งประชมุศรสีรุ ิ
โยทยั

40 นางสาวพรจรัส  ดาว
เรอืง

อาคาร 2 แผนกวชิาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม

ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 3 ชัน้ แบบ 
กช.80 พเิศษ

ขนาดอาคาร กวา้ง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 972
ม.2

กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2523
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

2,721,000 บาท



สภาพอาคาร สภาพพอใชไ้ด ้

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 2 แผนกวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

แผนกวชิาการโรงแรม
1 หอ้ง

211
หอ้งปฏบิตักิารครัว
โรงแรม

40 ครสูภุาภรณ์  กระตุ
ฤกษ์

หอ้ง
212

หอ้งประชมุวรเชษฐ์ 100 แผนกวชิาการ
โรงแรม

2 หอ้ง
221

หอ้งเรยีนทฤษฎี
การโรงแรม

40 แผนกวชิาการ
โรงแรม

หอ้ง
222

หอ้งเรยีนทฤษฎี
การโรงแรม

40 ครสูมัพันธ ์ หลง
พมิาย

อาคาร 2 แผนกวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว
ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

2 หอ้ง
223

หอ้งพักครกูาร
โรงแรม

5 ครสูภุาภรณ์  กระตุ
ฤกษ์

แผนกวชิาการทอ่งเทีย่ว
3 หอ้ง

231
หอ้งเรยีนทฤษฎี
การทอ่งเทีย่ว

40 ครอูษุณษิา  ตรสีขุี

หอ้ง
232

หอ้งเรยีนทฤษฎี
การทอ่งเทีย่ว

40 แผนกวชิาการทอ่ง
เทีย่ว



หอ้ง
233

หอ้งเรยีนทฤษฎี
การทอ่งเทีย่ว

40 แผนกวชิาการทอ่ง
เทีย่ว

หอ้ง
234

หอ้งพักครกูารทอ่ง
เทีย่ว

5 แผนกวชิาการทอ่ง
เทีย่ว

อาคาร 3 แผนกวชิาบรหิารธรุกจิ
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 9 เมตร ยาว 63 เมตร สงู 

15 เมตร
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2527
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

3,000,000 บาท
ใชเ้งนิบำารงุการศกึษาสมทบ 2,850,000 บาท
สภาพอาคาร สภาพพอใชไ้ด ้

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 3 แผนกวชิาบรหิารธรุกจิ

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

แผนกวชิาการตลาด
1 หอ้ง

311
หอ้งพักครแูผนก
วชิาการตลาดและ
แผนกวชิา
เลขานุการ

10 แผนกวชิาการ
ตลาด

หอ้ง
312

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาการ
ตลาด



อาคาร 3 แผนกวชิาบรหิารธรุกจิ
ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

1 หอ้ง
313

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาการ
ตลาด

หอ้ง
314

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาการบญัชี

หอ้ง
315

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาการบญัชี

หอ้ง
สำานักงาน
จำาลอง

หอ้งปฏบิตักิาร
สำานักงานจำาลอง

แผนกวชิา
เลขานุการ

แผนกวชิาการบญัชี
2 หอ้ง

321
หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร
บญัชี

40 แผนกวชิาการบญัชี

หอ้ง
322

หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร
บญัชี

40 แผนกวชิาการบญัชี

หอ้ง
323

หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร
บญัชี

40 แผนกวชิาการบญัชี

หอ้ง
324

หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร
บญัชี

40 แผนกวชิาการบญัชี

หอ้ง
325

หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร
บญัชี

40 แผนกวชิาการบญัชี

แผนกวชิาเลขานกุาร
3 หอ้ง

331
หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครปูรศินา  ดวง
ดารา

หอ้ง
332

หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครมูาล ี พรหม
เจรญิ

หอ้ง
334

หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครอูกนษิฐ  หดิา
วรรณ

แผนกวชิาการตลาด
หอ้ง
333

หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร
ตลาด

40 ครกูลัยาณี  พิ
ทักษา

หอ้ง หอ้งเรยีนทฤษฎกีาร 40 ครบูษุด ี วเีซ่



335 ตลาด
แผนกวชิาเลขานกุาร
4 หอ้ง

341
หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครมูาล ี พรหม
เจรญิ

หอ้ง
342

หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครขูวญัใจ  สตีอง

แผนกวชิาการตลาด
หอ้ง
343

หอ้งปฏบิตักิารตลาด 40 ครวูศยั  สตชิอบ

แผนกวชิาเลขานกุาร
หอ้ง
344

หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครมูาล ี พรหม
เจรญิ

หอ้ง
345

หอ้งปฏบิตักิาร
เลขานุการ

40 ครมูาล ี พรหม
เจรญิ

อาคาร 4 แผนกวชิาคหกรรม
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 10.60 เมตร ยาว 58.50 

เมตร สงู 15 เมตร
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2532
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

6,820,600 บาท
ใชเ้งนิบำารงุการศกึษาสมทบ 2,850,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี



ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 4 แผนกวชิาคหกรรม

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ
1 หอ้ง

413
หอ้งปฏบิตักิาร
อาหาร

40 ครนูงลกัษณ์  สงัข์
ทอง

หอ้ง
414

หอ้งปฏบิตักิาร
อาหาร

40 ครพูรวสิาข ์ จตรุะ
บลุ

หอ้ง
415

หอ้งปฏบิตักิาร
อาหาร

40 ครโูกสนิทร ์ 
พทุธรักษา

แผนกวชิาคหกรรม
2 หอ้ง

421
หอ้งปฏบิตักิาร
คหกรรม

40 ครมูานะ  สภุาผล

หอ้ง
422

หอ้งทฤษฎคีหกรรรม 40 ครมูานะ  สภุาผล

หอ้ง
423

หอ้งปฏบิตักิาร
คหกรรม

40 ครจูรุรัีตน ์วเิศษศรี

หอ้ง
424

หอ้งปฏบิตักิาร
คหกรรม

40 ครจูรุรัีตน ์วเิศษศรี

หอ้ง
425

หอ้งพักครู
คหกรรมศาสตร์

5 ครมูานะ  สภุาผล

อาคาร 4 แผนกวชิาคหกรรม
ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

3 หอ้ง
431

หอ้งปฏบิตักิารตดั
เย็บ

40 ครวูริงรอง  ผลจรติ

หอ้ง หอ้งปฏบิตักิารตดั 40 ครวูริงรอง  ผลจรติ



432 เย็บ
หอ้ง
433

หอ้งปฏบิตักิารตดั
เย็บ

40 ครวูริงรอง  ผลจรติ

หอ้ง
434

หอ้งปฏบิตักิารเย็บ
จักร

40 ครวูริงรอง  ผลจรติ

แผนกวชิาคหกรรม
4 หอ้ง

441
หอ้งทฤษฎทีั่วไป 40 แผนกวชิาคหกรรม

หอ้ง
442

หอ้งรัตนมงคล 200 ครบูณัฑติ  สขุพันธ์

หอ้ง
443

หอ้งทฤษฎอีาหาร 40 แผนกวชิาคหกรรม

อาคาร 5 แผนกวชิาศลิปกรรม
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 9 เมตร ยาว 31.50 เมตร 

สงู 15 เมตร
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2533
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

2,310,600 บาท
ใชเ้งนิบำารงุการศกึษาสมทบ 3,819,900 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี



ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 5 แผนกวชิาศลิปกรรม

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

แผนกวชิาศลิปกรรม
1 หอ้ง

501
หอ้งประตมิากรรม 40 ครสูเุทพ  นติโิรจน์

หอ้ง
511

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครสูเุทพ  นติโิรจน์

หอ้ง
512

หอ้งเครือ่งเคลอืบ
ดนิเผา

40 ครสูเุทพ  นติโิรจน์

2 หอ้ง
521

หอ้งพักครศูลิปกรรม 5 ครสูเุทพ  นติโิรจน์

หอ้ง
522

หอ้งงานบาตกิ 40 แผนกวชิา
ศลิปกรรม

หอ้ง
523

หอ้งปฏบิตักิารงาน
รัก

40 แผนกวชิา
ศลิปกรรม

3 หอ้ง
531

หอ้งปฏบิตักิาร
งานการพมิพ์

40 ครจูรยิา  รอดจันทร์

หอ้ง
532

หอ้งปฏบิตักิารงาน
จติรกรรม

40 ครพูงษ์รพ ี จันทร์
เหลอืง

4 หอ้ง
541

หอ้งทฤษฎี
ศลิปกรรม

40 ครชูำานาญ  พรมห
มราชแกว้

หอ้ง
542

หอ้งทฤษฎกีารเขยีน
แบบ

40 ครชูำานาญ  พรมห
มราชแกว้

หอ้ง
543

หอ้งปฎบิตักิาร
ศลิปกรรม

40 ครสูเุทพ  นติโิรจน์

อาคาร 6 แผนกวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 10.60 เมตร ยาว 40.50 

เมตร สงู 15 เมตร



กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2536-2537
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

6,830,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 6 แผนกวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

อาคารอำานวยการ
1 หอ้ง

611
หอ้งพักครู
คอมพวิเตอร์

1 แผนกวชิา
คอมพวิเตอร์

หอ้ง
612

หอ้งประชมุอโยธยา 100 แผนกวชิา
คอมพวิเตอร์

แผนกวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ
2 หอ้ง

621
หอ้งบรกิาร
อนิเตอรเ์น็ต

60 ครกูอบกาญจน ์ 
ป่านแกว้

หอ้ง
622

หอ้งงานศนูยข์อ้มลู
สารสนเทศ

40 ครกูอบกาญจน ์ 
ป่านแกว้

หอ้ง
623

หอ้งงานวทิยาบรกิาร
และหอ้งสมดุ

40 ครภูสัสร  เนยีม
หอม

3 หอ้ง
631/1

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครภูสัสร  เนยีม
หอม

หอ้ง
631/2

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครกูอบกาญจน ์ 
ป่านแกว้

หอ้ง หอ้งปฏบิตักิาร 40 ครสูลุกัษณ์  อมั



632 คอมพวิเตอร์ พะลพ
หอ้ง
633

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครพัูฒนพงศ ์ ศรี
สกลุ

4 หอ้ง
641/1

หอ้งปฎบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครอูรยิวฒั  เฉลมิ
กจิ

หอ้ง
641/2

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครนูรัินดิ ์ บญุคง

หอ้ง
642

หอ้งพักครู
คอมพวิเตอร์

4 ครศูศธิร  พลนันท์

หอ้ง
643

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครไูปรยา  อรรถ
นาถ

หอ้ง
644

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

40 ครพูพัิฒน ์ จมิรัมย์

อาคาร 7 อาคารจำาหนา่ยผลติผลและการคา้ของนกัเรยีน 
นกัศกึษา

ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 1 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 12 เมตร ยาว 28 เมตร สงู 

336 ม.2
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2530
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

2,567,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี



ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 7 อาคารจำาหนา่ยผลติผลและการคา้ของนกัเรยีน

นกัศกึษา
ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ
1 หอ้ง

711
หอ้ง - -

หอ้ง
712

หอ้งปฎบิตักิารเบเก
อรี่

30 ครพูรวสิาข ์ จตรุะ
บลุ

หอ้ง
713

หอ้งปฏบิตักิาร
อาหารไทย

40 ครนูงลกัษณ์  สงัข์
ทอง

หอ้ง
714

รา้นตดัผมชาย 5 ครณัูฐวฒัน ์ รมุ
รัตนะ

อาคาร 8 โรงอาหาร และหอประชุมพทุไธศวรรย์
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 1 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 12 เมตร ยาว 28 เมตร สงู 

336 ม.2
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2530
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

2,567,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี



ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 8 โรงอาหารและหอประชุมพทุไธศวรรย์

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

- - โรงอาหาร 500 ขึน้ไป ครบูญุนำา  โตสงู
- - หอประชมุ 500 ขึน้ไป

อาคาร 9 แผนกวชิาสามัญสมัพันธ์
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อย ประมาณ 1,920 ตารางเมตร
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2552 - 2553
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

16,000,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 9 แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

1 หอ้ง
911

หอ้งงานแนะแนว 10 ครสูริลิกัษณ์ สอน
ครบรุี

หอ้ง
911

หอ้งงานครทูีป่รกึษา 10 ครณูฤด ี สวา่งกจิ



หอ้ง
912

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

หอ้ง
913

หอ้งเรยีนพลานามัย 40 ครบูญุนำา  โตสงู

หอ้ง
914

หอ้งงานกจิกรรม 3 ครธูนศิศกัดิ ์ ธรรมวฐิี

หอ้ง
915

หอ้งพยาบาล 5 ครสูลุกัษณ์  อมั
พะลพ

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 9 แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใช้
งาน

พืน้ที่
ใชส้อย/

คน

ผูด้แูล

2 หอ้ง
921

หอ้งพักครแูผนกวชิา
สามัญสมัพันธ์

10 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

หอ้ง
922

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

หอ้ง
923

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

หอ้ง
924

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

หอ้ง
927

หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

3 หอ้ง
931

หอ้งพักครแูผนกวชิา
สามัญสมัพันธ์

11 แผนกวชิาสามัญ
สมัพันธ์

หอ้ง
932 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
หอ้ง
933 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
หอ้ง
934 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
หอ้ง
935 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
4 หอ้ง หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 



941 สมัพันธ์
หอ้ง
942 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
หอ้ง
943 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
หอ้ง
944 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์
หอ้ง
945 หอ้งเรยีนทฤษฎี 40 แผนกวชิาสามัญ 

สมัพันธ์

อาคาร 10 แผนกวชิาการโรงแรม
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 1 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 10.60 เมตร ยาว 58.50 

เมตร สงู 15 เมตร
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2554
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง ใชเ้งนิงบประมาณ 

6,820,600 บาท
ใชเ้งนิบำารงุการศกึษาสมทบ 2,850,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

ลกัษณะการใชง้าน
อาคาร 10 แผนกวชิาการโรงแรม

ช ั้
น

หมายเล
ขหอ้ง

ลกัษณะการใชง้าน พืน้ที่ ผูด้แูล



ใชส้อย/
คน

แผนกวชิาการโรงแรม
1 หอ้ง

10/1
งานสว่นหนา้/ตอ้นรับ/
บรกิารและหอ้งงาน
ทวภิาคฯี

10 ครสูภุาภรณ์  กระ
ตฤุกษ์

หอ้ง
10/2

หอ้งปฏบิตักิารชดุ
หอ้งพักจำาลอง

40 ครสูมัพันธ ์ หลง
พมิาย

อาคารเฉพาะกจิ จำานวน 12 อาคาร  ไดแ้ก่
อาคารที ่1 บา้นพักผูอ้ำานวยการ

ลกัษณะอาคาร คอนกรตีไมห้ลงัคาทรงปัน้หยา 2 
ชัน้ 

ขนาดอาคาร กวา้ง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สงู 7 
เมตร 42 ม.2

กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2533
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง เงนิงบประมาณ 426,000 

บาท
เงนิบำารงุการศกึษา 124,000 บาท

สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

อาคารที ่2 สำานักงานปกครอง
ลกัษณะอาคาร คอนกรตี 1 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 5 เมตร ยาว 7 เมตร 
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2543
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง เงนิบำารงุการศกึษา 

251,212.24 บาท



สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

อาคารที ่3 บา้นพักครชูนดิแฝด (4 หลงั)
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีไม ้ 2 ชัน้ 
ขนาดอาคาร กวา้ง 7 เมตร ยาว 9 เมตร สงู 

2.70  เมตร 126 ม.2
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2527
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง เงนิงบประมาณ 350,000 

บาท
สภาพอาคาร สภาพพอใชไ้ด ้

อาคารที ่4 แฟลตพักคร ู(1 หลงั)
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 16 

หน่วย 
ขนาดอาคาร กวา้ง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2532



จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง เงนิงบประมาณ 
2,500,000 บาท

เงนิบำารงุการศกึษา 4,426,400 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

อาคารที ่5 แฟลตพักคนงาน (1 หลงั)
ลกัษณะอาคาร คอนกรตีเสรมิเหล็ก 4 ชัน้ 14 

หน่วย 
ขนาดอาคาร กวา้ง 8 เมตร ยาว 18 เมตร 
กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2539
จำานวนเงนิในการกอ่สรา้ง เงนิงบประมาณ 

4,000,000 บาท
สภาพอาคาร ใชง้านไดด้ี

อาคารที ่6 คหูาลกูเสอื – เนตรนารวีสิามัญ
ลกัษณะอาคาร คอนกรตี 1 ชัน้ 



ขนาดอาคาร กวา้ง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สงู 5 
เมตร 42 ม.2

กอ่สรา้งเมือ่ ปี พ.ศ.2548
สภาพอาคาร สภาพพอใชไ้ด ้

อาคารที ่7 ธนาคารโรงเรยีน

อาคารที ่8 สำานักงานองคก์ารนักวชิาชพีฯ

อาคารที ่9 ทีน่ั่งพักผอ่นนักเรยีน นักศกึษา



อาคารที ่10 สนามกฬีา

อาคารที ่11 หอประชมุพทุไธศวรรย์

อาคารที ่12 อาคารวทิยบรกิาร

สิง่ยดึเหนีย่วจติใจ



หลวงพอ่ศรเีมอืง

     องคพ์ระวษิณุกรรม                                                      
พระภมูเิจา้ที ่

พอ่ปู่ ขนุคงเดช

ยานพาหนะวทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา
จำานวน 8 คนั

1. รถโตโยตา้ วโีก ้4 
ประตู
    ทะเบยีนรถ กธ 2753

2. รถตูโ้ตโยตา้ 
    ทะเบยีนรถ ก-0329 ฃ



3. รถฟอรด์ เอเวอรเ์รสท์
    ทะเบยีนรถ ย-1535

4. รถอซีสู ุ4 ประต ู
    ทะเบยีนรถ ฮก 684

5. รถตูค้อมมเูตอร์
   ทะเบยีนรถ นค 5169

6. รถอซีสูบุรรทกุ 6 ลอ้
   ทะเบยีนรถ 40-0438

7. รถตูฮ้นุได
   ทะเบยีนรถ นค 6262

8. อซีสู ุทเีอ็ฟอาร ์2 
ประตู
   ทะเบยีนรถ บค 4455

 



ขอ้มลูดา้นบคุลากร

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา

การพฒันาประสทิธภิาพในการทำางาน



1. เกณฑก์ารพจิารณาข ัน้ปกต ิ(0.5)
- ปฏบิตักิารสอนตามกำาหนด
- มมีาตรฐานอาชวีศกึษา
- มศีกัยภาพในการสรา้ง  และใชเ้ครือ่งมอืประกอบการ

ทำางาน
- ปฏบิตักิารสอนเป็นทีพ่งึพอใจของผูเ้รยีน
- มบีนัทกึขอความดคีวามชอบ

2. ข ัน้พเิศษ (1)
- มสีมรรถนะในการสอน
- เป็นผูม้สีว่นรว่มในการบรหิารงาน โดยไมม่เีงือ่นไข
- ผลสมัฤทธิข์องงานมกีารรายงานทีช่ดัเจน
- ปกป้องและรักษาผลประโยชนข์องทางราชการ
- มกีารสรา้งนวตักรรมและชือ่เสยีงใหก้บัวทิยาลยัฯ

3. ผูท้ ีไ่มไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ลือ่นข ัน้เงนิเดอืน
- ละเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่โดยมรีองผูอ้ำานวยการรายงาน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร
- มคีาบสอนไมถ่งึเกณฑท์ีก่ำาหนด
- ลาเกนิตามระเบยีบการลา
- ตอ้งโทษทางวนัิย
- การดา้งกระเดือ่ง ขาดความรว่มมอืโดยชดัเจน

วทิยาลยัฯ กำาหนดระเบยีบการจา้งลกูจา้ง โดยมรีาย
ละเอยีด ดงันี้

ประเภทการจา้ง
1. ลกูจา้งทำาสญัญา

- ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
- มกีรอบอตัรา – ตำาแหน่งกำากบัชดัเจนไมเ่กนิอตัราจา้งใน

แผนการจา้งตามกรอบของ สอศ.
- มขีา้ราชการระดบั 5 / เงนิสดคำ8าประกนั
- การลาออกตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและแจง้ลว่งหนา้ 3 

เดอืน



- ไมส่ามารถปรับ – ลด – เพิม่ คา่จา้งได ้
2. ลกูจา้งโครงการพฒันาสถานศกึษา มคีำาส ัง่และระยะ

เวลาการจา้งชดัเจน
- สามารถระงับการจา้งไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้
- การลาออกตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 1 เดอืน มฉิะนั8นจะไมไ่ด ้

รับคา่ตอบแทนในเดอืนนั8นๆ
- อนุญาตใหล้าไดไ้มเ่กนิ 4 วนัทำางานในรอบคำาสัง่ หาก
จำาเป็นตอ้งลาจะไมไ่ดรั้บ
  คา่ตอบแทนในสว่นทีเ่กนิ/หากขาดไมม่เีหตผุลอนัควร
ใหร้ะงับการจา้ง
- ผูค้ำ8าประกนัใชห้ลกัทรัพย ์หรอื ผูน้ำาทอ้งถิน่ หรอืผู ้

ประกอบการ
3. ครพูเิศษ

- ครพูเิศษรายชัว่โมงดว้ยเงนิงบประมาณ
- ครพูเิศษประจำาสำานักงานดว้ยเงนิอดุหนุนรายเดอืน

การกำาหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
บคุลากรตามบทบาทหนา้ที่

เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการดา้นบคุลากรของสถานศกึษาเป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยเกดิประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบันโยบายและ
ระเบยีบของสำานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา วา่ดว้ย  การ
บรหิารสถานศกึษา ตามมตทิีป่ระมขุคณะกรรมการสถานศกึษา

1. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูอ้ำานวยการ
- เป็นตน้แบบทีด่ี
- การตดัสนิใจ
- จดุคุม้ทนุ
- จรงิใจ
- สงัเกต
- สอนงาน / ถา่ยทอดความรู ้
- สรา้งงานตอ่ - กอ่งานใหม่



- การมสีว่นรว่ม
2. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องรองผูอ้ำานวยการฝ่าย

วชิาการ
- ใหค้วามชว่ยเหลอื - เป็นทีพ่ึง่ครู
- ตรวจสอบการเบกิจา่ย
- มคีวามสามารถเป็นทีย่อมรับ
- แกปั้ญหาอยา่งมรีะบบ
- สนับสนุนทรัพยากรการสอน
- ตดิตาม รวบรวม ควบคมุมาตรฐานและระบบการประกนั

คณุภาพการอาชวีศกึษา
3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องรองผูอ้ำานวยการฝ่าย

พฒันาการศกึษา
- ชมุชนสมัพันธ์
- มบีคุลกิภาพด ี– จติใจดี
- สามารถประสานงานกบัผูป้กครอง
- มธรุสวาจา – ออกสงัคมเกง่
- ประกนัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคนั์กศกึษา

4. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องรองผูอ้ำานวยการฝ่าย
แผนงานและความรว่มมอื

- สรา้งเครือ่งมอื – ตรวจสอบภายใน
- แกปั้ญหาและวจัิยเชงิระบบ
- ประเมนิผลการใชง้บประมาณ
- ตดิตาม ทวงถามงบประมาณทดลองจา่ยในอาชวีศกึษา

จังหวดั
- ประสานงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
- เตรยีมการลว่งหนา้ รายงาน
- ระดมทนุและทรัพยากร
- บนัทกึ - ประเมนิกจิกรรมในรอบไตรมาส
- บรหิารการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธภิาพ
- ประเมนิผลการทำางานใน 4 ฝ่าย



- เขยีนแผน - โครงการ - ประเมนิโครงการ - วจัิย - 
รายงาน
5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องรองผูอ้ำานวยการฝ่าย

บรหิารทรพัยากร
- ประชมุ – ตดิตาม
- ควบคมุทรัพยากร
- ระเบยีบพัสด ุ– กฎหมาย – พระราชบญัญัต ิ– การเงนิ 

–บคุลากร
- ในเย็น อดทน มวีนัิย ตดัสนิใจได ้มเีหตผุล กลา้พดู 
กลา้ทำา ยดึถอืความถกูตอ้ง
  เป็นบรรทัดฐาน เฝ้าบา้น (มากอ่น – กลบัทหีลงั)
- ทรัพยากรพรอ้มใชง้าน
- จัดระเบยีบ – บรหิารจดุคุม้ทนุ
- บรหิารเวลา – ขั 8นตอน
- ลำาดบัความสำาคญั – การมสีว่นรว่ม – มนีำ8าใจ

6. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องหวัหนา้งาน
- มคีวามรับผดิชอบ
- บรหิาร – จัดการเอกสารภายใน
- จัดระเบยีบ – บรหิารจดุคุม้ทนุ
- บรหิารเวลา – ขั 8นตอน
- ลำาดบัความสำาคญั – การมสีว่นรว่ม – มนีำ8าใจ

7. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องหวัหนา้สาขาวชิา
- บรหิารการศกึษา – จัดตารางสอน – ปกครอง – 

แนะแนว – สวสัดกิาร – ฝึกงาน 
                       ดงูาน – พจิารณาความด ี– ความชอบ – ทำาผล
งาน – วจัิย – ประสานงาน – 
                       บรหิาร – การเงนิ – บก – พอ – ภายในสาขาวชิา
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

8. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเจา้หนา้ที่



- รับผดิชอบงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย / มวีฒุภิาวะผูน้ำาครอง
ตน – ครองคน – 
  ครองงาน สามารถสรา้งงานทีรั่บผดิชอบอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

9. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูช้ว่ยเจา้หนา้ที่
- เป็นผูม้ทีักษะ
- ชำานาญการในภาระงานทีไ่ดรั้บมอบหมายจนเกดิผลดี

ตอ่รายการ
- สามารถบรหิารขั 8นตอน - เวลาตามลำาดบัความสำาคญั
- สามารถสรา้งงานจนเป็นทีย่อมรับตอ่เพือ่นรว่มงาน

10. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องพนกังาน
- มจีติสำานกึ คา่นยิม ทีด่ี
- เป็นผูท้ีรั่บผดิชอบภาระงานทีก่ระทำาเป็นประจำาตามทีไ่ด ้

รับมอบหมายจนเกดิผลดี
- เคารพวฒันธรรมองคก์ร
- มุง่มั่นทำางานตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

11. นกัการ
- เป็นผูท้ดลองงานหรอือยูร่ะหวา่งการฝึกงานทีต่อ้งการ

ความรับผดิชอบแมน่ยำาซึง่
   ตอ้งอยูใ่นความควบคมุ ดแูล และเคารพกฎ กตกิา 
มารยาท เพือ่เขา้ถงึการประเมนิ
12. คนงาน

- เป็นผูท้ีป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นประจำา
ทกุ ๆ วนั

วฒันธรรมองคก์ร

1. ไพเราะ – ออ่นหวาน – ยิ8มละไม – ยกมอืไหว ้– ทักทายกนั
2. ไมห่วงัประโยชนแ์ละสิง่ตอบแทนจากศษิย์
3. รัก – เมตตา – ชว่ยเหลอืศษิยเ์หมอืนลกูในไส ้
4. รักษาความสะอาด – หวงแหน – และรักองคก์ร



5. เคารพกฎ กตกิา และเป็นตน้แบบทีด่แีกนั่กเรยีน นักศกึษา
6. อทุศิตนไรเ้งือ่นไข และขอ้จำากดัใหเ้กดิความยุง่ยากในองคก์ร
7. ใหเ้กยีรตยิอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ เคารพกฎกตกิาสงัคม
8. ไมเ่ห็นแกต่วั – เสยีสละชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงานใหม้คีามสขุตาม
อตัภาพ
9. ยอมรับการเปลีย่นแปลง และปรับบทบาทตามแผนยทุธศาสตร์
10. แตง่กายสภุาพตามขอ้ตกลงของสถานศกึษา

หลกัการบรหิารจดัการองคก์ร

1. ผูบ้รหิารและผูน้ำาระดบัปฏบิตักิารเป็นตน้แบบทีด่ี
2. จัดกลุม่บคุลากรและกำาหนดแนวทางพัฒนาเพือ่มอบหมายหนา้ที่
รับผดิชอบ
3. หมนุเวยีนเรยีนรูง้านทกุไตรมาสเพือ่ละลายพฤตกิรรมการยดึตดิ
บคุคลยดึระบบการทดแทนเป็นสำาคญั
4. บคุลากร 1 คน ใหรั้บผดิชอบ 2 งาน เพือ่รองรับภาวการณ์
ขาดแคลนกำาลงัคน
5. จัดใหบ้คุลากรในสงักดัเขา้รับการอบรม ประชมุ สมัมนา เพือ่
พัฒนาศกัยภาพในการทำางานอยา่งตอ่เนือ่ง
6. พัฒนาทักษะฝีมอืในการทำางาน ทั 8งในดา้นการผลติเอกสารทาง
ราชการ การพัฒนาระบบเครอืขา่ยภายใน และผลติสือ่ – เอกสารเผย
แพร ่/ เว็บไซต ์– เอกสารแนะนำา – แผน่พับ – คูม่อื ฯลฯ โดยยดึ
หลกัสำาคญัในการบรกิาร คอื “หนา้ไมง่อ รอไมน่าน บรกิารด”ี เพือ่ให ้
ผูรั้บบรกิารมคีวามพงึพอใจสงูสดุ
7. พัฒนาดา้นภาวะผูน้ำา สง่เสรมิ สนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามกลา้ใน
การคดิ การทำาในสิง่อนักอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเอง หน่ายงาน และ
สงัคม
8. ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของบคุลากรในสงักดั ในเรือ่ง การมเีงือ่นไข
ในการสอนและการใหบ้รกิารทางการศกึษาโดยหลกีเลีย่งการใชค้ำา
วา่ “หา้ม” หรอื “ไม”่ หรอื “ตอ้ง” และ “เอาไวก้อ่น”



อตัรากำาลงับคุลากร ประจำาปีการศกึษา 2563

ลำาดบั
ที่ ตำาแหนง่ จำานวน หนว่ยนบั

1 ผูบ้รหิาร 5 คน
2 ขา้ราชการครผููส้อน 53 คน
3 ขา้ราชการพลเรอืน 1 คน
4 พนักงานราชการ 4 คน
5 ลกูจา้งประจำา 2 คน
6 ครอูตัราจา้ง 6 คน
7 เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน 26 คน
8 ลกูจา้งชัว่คราว 13 คน

รวม 110 คน

แผนภาพอตัรากำาลงับคุลากร ประจำาปีการศกึษา 2563
วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา



วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา
รายชือ่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ลำา
ดบั
ที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่ วทิยฐา
นะ

1 นางคนงึ
ลกัษณ์  

แสง
ประเสรฐิ

ผูอ้ำานวยการชำานาญ
การพเิศษ

คศ.4

2 นางสาวภทัร
วรรณ ตนัสกลุ

รองผูอ้ำานวยการ
ชำานาญการ

คศ.2

3 นายอรรถกร จันทรตรี
รองผูอ้ำานวยการ

ชำานาญการ
คศ.2

4 นางสาวอารยี์
รัตน์ จันทรว์เิศษ

รองผูอ้ำานวยการ
ชำานาญการ

คศ.2

5 นางสาวสุ
ทธาทพิย์ เหมอืนสกลุ รองผูอ้ำานวยการ คศ.1

6 นายบณัฑติ สขุพันธ์ ครชูำานาญการ คศ.2

7 นางสาวลออ
ง

วจันะสารกิา
กลุ ครชูำานาญการ คศ.2

8 นางสภุาภรณ์ กระตฤุกษ์ ครชูำานาญการ คศ.2
9 นางมาลี พรหมเจรญิ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3
10 นางจฑุารัตน์ วนัละมนุ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

11 นายพัฒน
พงศ์ ศรสีกลุ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

12 นางสาวนชิา สภุูอ่อ่น ครชูำานาญการ คศ.2
13 นายปิยะ ชถูิน่ ครู คศ.1

14 นายชำานาญ
พรหมราช
แกว้ ครชูำานาญการ คศ.2

15 นางอกนษิฐ หดิาวรรณ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

16 นาง
เบญจวรรณ

วภิาดาพร
พงษ์ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

17 นางปรศินา ดวงดารา ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3
18 นายธานนิทร์ สหรัตนผล ครชูำานาญการ คศ.2

19 นายพงษ์รพี
จันทร์
เหลอืง ครชูำานาญการ คศ.2



20 นาง
เยาวลกัษณ์ อว่มทร ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

21 นางบษุดี วเีซ่ ครชูำานาญการ คศ.2

22 รอ.หญงิ สุ
ลกัษณ์

อมัพะลพ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

23 นางสาวกอ
บกาญจน์ ป่านแกว้ ครชูำานาญการ คศ.2

24 นางศรนิธร อน้สวน ครชูำานาญการ คศ.2
25 นางภสัสร เนยีมหอม ครชูำานาญการ คศ.2
26 นายจรีศกัดิ์ หมนุขำา ครชูำานาญการ คศ.2
27 นางสนุติยา สขุลีกัษณ์ ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3
ลำา
ดบั
ที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่ วทิยฐา
นะ

28 นางชมัยพร เจตตกร ครชูำานาญการพเิศษ คศ.3

29 นางสา
วอษุณษิา ตรสีขุี ครชูำานาญการ คศ.2

30 นางสาวณฤดี สวา่งกจิ ครชูำานาญการ คศ.2

31 นายเชดิชาย
ชยัภาณุ
เกยีรติ์ ขา้ราชการพลเรอืน -

32 นายสมัพันธ์ หลงพมิาย ครชูำานาญการ คศ.2
33 นายอรยิวฒั เฉลมิกจิ ครชูำานาญการ คศ.2

34 นาง
นงลกัษณ์ สงัขท์อง ครชูำานาญการ คศ.2

35 นางสาวอยั
ยกรณ์ พันธุจ์นิา ครู คศ.1

36 นางสาวไปร
ยา อรรถนาถ ครู คศ.1

37 นายธนศิศกัดิ์ ธรรมวฐิี ครชูำานาญการ คศ.2
38 นายวนัชนะ ขนัตอ่ ครู คศ.1

39 นางสาวศภุา
กรณ์

ประคอง
ทรัพย์ ครชูำานาญการ คศ.2

40 นางสาวพรวิ
สาข์ จตรุะบลุ ครชูำานาญการ คศ.2

41 วา่ทีร่อ้ยตรี ทาราวธุ ครู คศ.1



อาทร

42 นางสาววรรษ
มน รุง่ศรเีรอืง ครชูำานาญการ คศ.2

43 นายกามนติ ใบภกัดี ครู คศ.1
44 นายวนัิย โสมรักษ์ ครู คศ.1

45 นางสาวสริิ
ลกัษณ์ สอนครบรุี คร คศ.1

46 นาง
กรรณกิาร์ ยาวปิา ครู คศ.1

47 นายบญุนำา โตสงู ครู คศ.1

48 นางสาวพัช
ราภรณ์ รักรูก้จิ ครู คศ.1

49 นางขนษิฐา รอดพงศ์ ครู คศ.1

50 นางสาว
ศศธิร พลนันท์ ครู คศ.1

51 นายภทัรกร แกว้เขยีว ครู คศ.1

52 นางสาว
เบญจวรรณ ขวญัมา ครู คศ.1

53 นายมานะ สภุาผล ครู คศ.1

54 นางสาวชนญิ
ชดิา ทำาเลดี ครู คศ.1

55 นางสาว
สมปรารถนา อบุลเพ็ง ครู คศ.1

56 นางสาวจรุี
รัตน์ วเิศษศรี ครู คศ.1

57 นางสาววิ
รงรอง ผลจรติ ครู คศ.1

ลำา
ดบั
ที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่ วทิยฐา
นะ

58 นางสาว
ขวญัใจ สตีอง ครู คศ.1

59 นางอารยา เล็กนคิม ครู คศ.2

รายชือ่พนกังานราชการ



ลำาดบั
ที่ ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่

1 นางสาวกลัยาณี พทิักษา พนักงานราชการ
2 นายโกสนิทร์ พทุธรักษา พนักงานราชการ

3 วา่ทีร่อ้ยตรนีรัิน
ดิ์ บญุคง พนักงานราชการ

4 นายพพัิฒน์ จมิรัมย์ พนักงานราชการ

รายชือ่ครอูตัราจา้ง

ลำาดบั
ที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่

1 นายวศยั  แสงประเสรฐิ ครอูตัราจา้ง
2 นายวฒุชิยั ทับทมิเทศ ครอูตัราจา้ง
3 นายณัฐวฒัน์ รมุรัตนะ ครอูตัราจา้ง
4 นายพลชยั ดรีอด ครอูตัราจา้ง
5 นายไกรสรณ์ ศรสีวาสดิ์ ครอูตัราจา้ง

6 วา่ทีร่.ต.หญงิ
เสาวลกัษณ์

สกุรณ์ ครอูตัราจา้ง

รายชือ่ลกูจา้งประจำา

ลำาดบั
ที่ ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่

1 นางจนิตนา ทองจนี ลกูจา้งประจำา
2 นางสาวณัชชา ธารสีาสน์ ลกูจา้งประจำา

รายชือ่เจา้หนา้ทีส่ำานกังาน

ลำาดบั
ที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่

1 นางเสาวลกัษณ์ นุชละออ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน



2 นางสาวปราณี สวุรรณคช เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
3 นางรุง่ทพิย์ ดวงสวุรรณ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
4 นางธนสิร แจง้ดี เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
5 นางสาวพรพมิล สาใจ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
6 นางดาวรุง่ โกมลวานชิ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
7 นางสาวสมพร ฉัตรเจรญิ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
8 นางสาวสมใจ ลอ้มหดัไทย เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
9 นางสาวพรจรัส ดาวเรอืง เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
10 นางสาวชลดา จติรไพบลูย์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

11 นางสาว
กรรณกิา มงคลมนต์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

12 นางสาวพรทพิา สรุแิสง เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
13 นางสาวพมิพพ์ร สขุสม เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
14 นางสาวศริวิรรณ สภุมนตรี เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
15 นางจรินันท์ พรหมราชแกว้ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
16 นางศรัญญา พบกลาง เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
17 นางสาวนำ8าผึ8ง มโีรจนส์ม เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

18 นางสาวฉัตร
วรณุ ดลีา เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

19 นางสาวลดัดา
วลัย์ ดา่นธนานุรักษ์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

20 นางศภุธดิา ขมุทรัพย์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
21 นางสาวมัทนา นยิมวงษ์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
22 นางสาวมนัชญา วงษ์สภุาพ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

23 นางสาววราภ
รณ์ ธนูบรรพ์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

24 นางสาวสดุา
รัตน์ รืน่เพยีร เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

25 นางสมุาลี เฉลมิไทย เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน
26 นายธนพงษ์ แสงอนิทร์ เจา้หนา้ทีส่ำานักงาน

รายชือ่ลกูจา้งช ัว่คราว



ลำาดบั
ที่ ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่

1 นายสรุนิทร์ คา้แหวน ลกูจา้งชัว่คราว
2 นายสกลุศกัดิ์ วนัดยีา ลกูจา้งชัว่คราว
3 นางสาวสงัวาร ศรโีคตร ลกูจา้งชัว่คราว
4 นายทรงศกัดิ์ ขนัธคณุ ลกูจา้งชัว่คราว
5 นายเฉลมิพล พันธุไ์ม ้ ลกูจา้งชัว่คราว
6 นางสาวเมตตา แจม่สวุรรณ ลกูจา้งชัว่คราว
7 นายเกรยีงศกัดิ์ ฟุ้งลดัดา ลกูจา้งชัว่คราว
8 นางสาวสมใจ บวัเอีย่ม ลกูจา้งชัว่คราว
9 นายอดุม ปรงีาม ลกูจา้งชัว่คราว
10 นายเดชา กาญจนารักษ์ ลกูจา้งชัว่คราว
11 นายณัช ธรรมผยุ ลกูจา้งชัว่คราว
12 นางสาววนัดี ประสงคส์วุรรณ ลกูจา้งชัว่คราว
13 นางสาววนัทนา ประสงคส์วุรรณ ลกูจา้งชัว่คราว



ขอ้มลูดา้นนกัเรยีน
นกัศกึษา

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา



จำานวนนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2563
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี   (  ปวช  .)  

ประเภท/สาขาวชิา จำานวน (คน)
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

สาขางานการบญัชี 360
สาขางานการตลาด 125
สาขางานเลขานุการ 23
สาขางานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 407
สาขางานธรุกจิคา้ปลกีรา้น
สะดวกซือ้ 

30

รวม 945
ประเภทวชิาศลิปกรรม

สาขางานวจิติรศลิป์ 32
สาขางานการออกแบบ 75
สาขางานศลิปหตัถกรรม 8
สาขางานแอนเิมชัน่ 25
สาขางานคอมพวิเตอรก์ราฟิก
อารต์

-

รวม 140
ประเภทวชิาคหกรรม

สาขางานเสือ้ผา้แฟชัน่ -
สาขางานอาหารและโภชนาการ 215
สาขางานธรุกจิดอกไมแ้ละงาน
ประดษิฐ์

18

รวม 233
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

สาขางานการโรงแรม 126
สาขางานการทอ่งเทีย่ว 67

รวม 193
รวมท ัง้ส ิน้ 1,511



ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ัน้สงู   (  ปวส  .)  
ประเภท/สาขาวชิา จำานวน (คน)

ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ
สาขางานการบญัชี 87
สาขางานการตลาด 31
สาขางานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 108
สาขางานธรุกจิคา้ปลกีรา้น
สะดวกซือ้ 

-

สาขางานการจัดการทั่วไป 14
รวม 240

ประเภทวชิาศลิปกรรม
- -

รวม -
ประเภทวชิาคหกรรม

สาขางานอาหารและโภชนาการ 45
สาขางานการจัดการธรุกจิ
ดอกไมแ้ละงานประดษิฐ์

11

รวม 56
ประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

สาขางานบรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่ 

36

สาขางานมัคคเุทศกท์ั่วไป -
สาขางานการทอ่งเทีย่ว 18
สาขางานการโรงแรม -

รวม 54
รวมท ัง้ส ิน้ 350

ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ)  
ช ัน้ปีที ่๒ จำานวน 23 คน





ขอ้มลูดา้นงบประมาณ

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา





 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลดา้นหลกัสูตร 

วทิยาลยัอาชีวศกึษาพระนครศรีอ

ยธุยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจดัการศกึษาการจดัการเรียนการสอน 
 1. ระบบปกต ิ



 2. ระบบทวภิาค ี

 3. ระบบฝึกอาชีพและอบรมหลกัสูตรระยะส ัน้ 

หลกัสูตรการเรียนการสอน 

 วทิยาลยัอาชีวศกึษาพระนครศรีอยุธยาไดเ้ปิดท าการสอนหลกัสูตรที่

หลากหลายสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ 

2561 น้ี วทิยาลยัฯ ไดเ้ปิดท าการสอนใน 4 หลกัสูตร ดงัน้ี 

  1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

  2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

  3. หลกัสูตรปรญิญาตรี เทคโนโลยีบณัฑติ (ทล.บ) 

  4. หลกัสูตรวชิาชีพระยะส ัน้หลากหลาย 10-225 ช ั่วโมง 

สาขาและรายวชิาทีเ่ปิดสอนปีงบประมาณ 2562 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

 ระบบปกต ิ

ประเภทวชิา 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) 
สาขาวชิา 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) 
สาขาวชิา 

พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ 

การบญัชี การบญัชี 
การตลาด การตลาด 
เลขานุการ การจดัการท ั่วไป 
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เทคโนโลยธีุรกจิดจิทิลั 
ธุรกจิคา้ปลีกสมยัใหม ่ - 
ธุรกจิคา้ปลีกรา้นสะดวกซื้อ - 

ศลิปกรรม 

วจิติรศลิป์  
การออกแบบ - 
แอนิเมช ั่น - 
คอมพวิเตอร์กราฟิก 
(เรือนจ า) 

- 

คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
ธุรกจิดอกไมแ้ละงานประดษิฐ์ การจดัการดอกไมแ้ละงานประดษิฐ์ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
การโรงแรม บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
การทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่ว 

 

 ระบบทวภิาค ี

ประเภทวชิา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง 



(ปวช.) 
สาขาวชิา 

(ปวส.) 
สาขาวชิา 

พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ 

ธุรกจิคา้ปลีก (ทวภิาคี) การตลาด (ทวภิาคี) 
 การจดัการธุรกจิคา้ปลีก 

(ทวภิาคี) 
 อาหารและโภชนาการ 

(ทวภิาคี) 
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว การโรงแรม (ทวภิาคี) การโรงแรม (ทวภิาคี) 
 

ปรญิญาตรีเทคโนโลยีบณัฑติ (ทล.บ) 

ประเภทวชิา ปรญิญาตรีสาขาวชิา 
การโรงแรม การโรงแรม (ตอ่เน่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสูตรวชิาชีพระยะส ัน้ 

สาขาวชิา รายวชิา จ านวนชั่วโมง 
 2 สาขา  10-225 ชม. 

คหกรรมศาสตร์ท ั่วไป 
การตดัผมเบื้องตน้ 75 ชม. 
การตดัผมฟรีสไตล์ 75 ชม. 



ผมทรงนกัเรียน 80 ชม. 
การตดัผมชาย 150 ชม. 

ขนมอบ (เบเกอรี)่ 
ขนมอบเบ้ืองตน้ 15 ชม. 
ขนมอบเบือ้งตน้ 150 ชม. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ขอ้มลูดา้นครภุณัฑ์

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา



การบรหิารดา้นครภุณัฑ ์
วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา มกีารบรหิารจัดการดา้น

ครภุณัฑ ์ในปีงบประมาณ 2562 ดงันี้
1. มคีวามพอเพยีง และเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชง้านของ

บคุลากรในวทิยาลยั
2. มคีวามทันสมัย
3. มคีณุภาพพรอ้มใชง้าน
4. มผีูรั้บผดิชอบดแูล บำารงุรักษาอยา่งตอ่เนือ่งตามระยะเวลา
5. มทีะเบยีนครภุณัฑค์วบคมุภายในวทิยาลยัฯ
6. ใชท้รัพยากรดา้นครภุณัฑก์บัหน่วยงาน และตา่งหน่วยงาน

อยา่งถกูวธิ ีและมปีระสทิธภิาพ
7. มกีารบรจิาค และจำาหน่ายเมือ่หมดอายกุารใชง้าน



ขอ้มลูดา้นสถานประกอบ
การ

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา



ขอ้มลูสถานประกอบการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาพระนครศรอียธุยา ไดท้ำาความรว่มมอืกบั

สถานประกอบการ หน่วยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน และรัฐวสิาหกจิ
ในดา้นการจัดการศกึษา การใชท้รัพยากร และการประเมนินักเรยีน 
นักศกึษารว่มกนั เมือ่ในปีงบประมาณ 2562 วทิยาลยัฯ ไดท้ำาความ
รว่มมอืกบัสถานประกอบการทัง้ส ิน้ 169 แหง่ ดงันี้

ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

1 ธนาคารกรงุไทย สาขาโรงพยาบาล
พระนครศรอียธุยา

ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

2 ธกส. สาขาพระนครศรอียธุยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา     
จ.พระนครศรอียธุยา

3 ธนาคารออมสนิ สาขา
พระนครศรอียธุยา

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

4 ธกส. สาขาวังนอ้ย ต.ลำาไทร อ.วังนอ้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา 13170

5 ธนาคารออมสนิ สาขาผักไห่ ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่จ.พระนครศรอียธุยา
13120

6 ธนาคารออมสนิ สาขาภาชี ต.ภาช ี อ.ภาช ีจ.พระนครศรอียธุยา 
13140

7 ศาลจังหวัดพระนครศรอียธุยา ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย สาขาโลตสัอยธุยาพารค์
9 ธกส. สาขาเสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา

13110
10 ธนาคารอออมสนิ สาขาบางปะอนิ ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ 

จ.พระนครศรอียธุยา 13160
11 ธนาคารออมสนิ เขต

พระนครศรอียธุยา 2
ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

12 เทศบาลนครพระนครศรอียธุยา ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรอียธุยา    
จ.พระนครศรอียธุยา

13 ธนาคารออมสนิ สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

13110
14 ธนาคารออมสนิสาขาอยธุยาพารค์ ศนูยก์ารคา้อยธุยาพารค์ ชัน้ 2
15 ธนาคารกรงุไทย สาขา

พระนครศรอียธุยา
ตลาดเจา้พรหม อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13160

16 สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา 
เขต 1

ถนนอยธุยา-อา่งทอง ต.ลมุพล ี
จ.พระนครศรอียธุยา

17 วัดทา่การอ้ง ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

18 กรงุเทพการชา่ง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

19 บรษัิท อโยเดยี อเีวนท ์จำากดั ต.วัดตมู อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

20 สกรนีตามอำาเภอใจ อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 

21 I DEA ART ADVERIISING ต.คานหาม อ.อทัุย 
จ.พระนครศรอียธุยา 13210

22 โอมเลเซอรแ์อนดค์ทัติง้ทลู ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

23 รา้นอฐัเฟ้ืองโฆษณา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

24 โรงพมิพไ์พบลูยพ์พัิฒน์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

25 บรษัิท ซมูมคิ 
เทคโนโลย(ีประเทศไทย) จำากดั

ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา 12120

26 บรษัิท นวิลี ่อนิดสัเทรบีลไลซ ์
จำากดั

ต.วังจฬุา อ.วังนอ้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา 13170

27 สำานักงานเทศบาลตำาบลบา้นสรา้ง ต.บา้นสรา้ง อ.บางปะอนิ  
จ.พระนครศรอียธุยา 13170

28 บรษัิท ฮอนดา้โลจสิตกิสเ์อเซยี 
จำากดั

ต.คานหาม อ.ทัย จ.พระนครศรอียธุยา
13210

29 ผูจั้ดการศนูยบ์รกิารลกูคา้สาขา
บางปะอนิ

ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ
จ.พระนครศรอียธุยา 

30 ทีว่า่การอำาเภอพระนครศรอียธุยา   ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา 



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

(ปกครองอำาเภอ) จ.พระนครศรอียธุยา
31 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลตลิน่ชนั -

คุน้ลาน
ต.ตลิง่ชนั อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา 13160

32 บรษัิท ไทย โคโคค ุรับเบอร ์จำากดั ต.อทัุย  อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210

33 สำานักงานเทศบาลตำาบลบา้นสรา้ง ต.บา้นสรา้ง อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา 13170

34 สำานักงานขนสง่พระนครศรอียธุยา ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

35 สำานักงานเทศบาลเมอืงเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 
13110

36 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลวังนอ้ย ต.วังนอ้ย อ.วังนอ้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา 13170

37 โรงเรยีนวัดทางหลวง (เทพ
ราษฎรรั์งสรรค)์

ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา

16 บรษัิท ทโีอท ีจำากดั (มหาชน) อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 

39 บรษัิท เวสเทริน์ ดจิติอล 
(ประเทศไทย) จำากดั

ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา

40 บรษัิท ไทยเซน็ทรัลเคม ีจำากดั 
(มหาชน)

ต.คลองสะแก  อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา

41 ธนาคารกรงุไทย สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 
13110

42 บรษัิท โอกาโมโต ้(ไทย) จำากดั ต.ชะแนบ อ.วังนอ้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา 

43 ทีว่า่การอำาเภอบางบาล ต.มหาพรามณ์ อ.บางบาล 
จ.พระนครศรอียธุยา 

44 ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
บา้นป้อม

ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

45 ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ธนู

ต.ธนู อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210

46 โรงเรยีนวัดบา้นแพน "ศรรัีตนานุ
กลุ"

ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา
13110

47 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลธนู ต.ธนู อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

48 บรษัิท ทโีอท ีจำากดั (มหาชน) ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

49 สำานักงานขนสง่จังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

50 ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
วังนอ้ย

ต.วังนอ้ย อ.วังนอ้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา

51 บรษัิท แมรกีอท จวิเวอรี ่
(ประเทศไทย) จำากดั

ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา 

52 HOT POT Inter - Buffet 
Restaurants

ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

53 สำานักงานเทศบาลเมอืงอโยธยา ถนนสายวัดประดู ่อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

54 หจก.ปากจ่ันพเีพิล้ ต.ปากจ่ัน อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา 13260

55 รา้นวรรณวมิลสเตชัน่เนอรี่ ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

56 บรษัิท เซน็ทรัลเรตเตอรรองส ์กรุ๊ป
จำากดั 
(อยธุยาพารค์)

เทสโกโ้ลตสั อยธุยาพารค์

58 ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ธนู

อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 13210

59 บรษัิท เอส.ว.ีซ.ี ซเีคยีวรติี ้การด์
เซอรว์สิ 2004 จำากดั

ต.อทัุย อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210

60 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเทวราช 30/1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อา่งทอง 
14140

61 เทศบาลตำาบลอทัุย 8 อ.อทัุย อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา
13210

62 สำานักงานศลิปากรที ่3 
พระนครศรอียธุยา

ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

63 สถานตีำารวจภธูรจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

64 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะเรยีน ต.เกาะเรยีน อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

65 การรถไฟแหง่ประเทศไทย (สถานี
รถไฟอยธุยา)

ต.กะมัง อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

66 บรษัิท เรเซอรก์ารไฟฟ้า 
(ประเทศไทย) จำากดั

ต.ลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา

67 โรงเรยีนคอตนัคลอง 27 ต.สนับทบึ  อ.วังนอ้ย  
จ.พระนครศรอียธุยา

68 บรษัิท มนิแีบ (ประเทศไทย) ตำาบล บางเลน, อำาเภอ บางปะอนิ 
พระนครศรอียธุยา 

69 สำานักงานเทศบาลเมอืงเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 
13110

70 บรษัิท ขา้วซพี.ี จำากดั (โรงงาน
ขา้ววังแดง)

ต.วังแดง อ.ทา่เรอื 
จ.พระนครศรอียธุยา

71 วัดทา่การอ้ง ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

72 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอำาเภอ
บางปะอนิ

ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา 13160

73 สำานักงานเทศบาลตำาบลบางบาล ต.บางชะน ีอ.บางบาล 
จ.พระนครศรอียธุยา 

74 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

75 โรงเรยีนวัดมลูเหล็ก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
76 โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา ถ.อูท่อง อ.พระนครศรอียธุยา  

จ.พระนครศรอียธุยา 13000
77 บรษัิทสมคดิ มอเตอรเ์ซลล ์จำากดั ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา
78 ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

ปลายกลดั
ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา 

79 ทีว่า่การอำาเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 
13110

80 สำานักงานเทศบาลตำาบลภาชี ม.2 ต.ภาช ีอ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

81 สำานักงานสรรพสามติพืน้ที่
พระนครศรอียธุยา 2

ต.นำ้าเตา้ อ.บางบาล 
จ.พระนครศรอียธุยา 

82 บจก. เอ็มเคแอล แพคเกจจิง้ 
(ประเทศไทย)

ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี

83 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาชมุชนป่าตอง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

84 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาภาชี ต.ภาช ีอ.ภาช ีจ.พระนครศรอียธุยา 



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

13140
85 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาโรงเรยีน

อยธุยาวทิยาลยั
ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

86 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาแขวงการ
ทางอยธุยา

ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

87 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาชมุชน
ตน้ไทร 2

ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

88 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาวัดสะแก ต.ธนู อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210

89 บ.เซน็ทรัล แฟมลิมีารท์ จำากดั ต.มักกะสนั อ.ราชเทว ีกทม. 10400
90 บรษัิท ไออารพ์ซี ี ต.โพธิเ์อน  อ.ทา่เรอื 

จ.พระนครศรอียธุยา 
91 บรษัิท เมอืงไทย ลสิซิง่ จำากดั ต.ธนู อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 

13210
92 ทีท่ำาการไปรษณียจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

93 หจก.รัตนป์ระสาทพร ต.ตลาดหลวง อ.เมอืง จ.อา่งทอง
94 หจก.เจแอสเอ็นจนิเนยีริง่ แอนด ์

คอนสตรัสชัน่
ต.บอ่โพง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา 

95 ตลาดนำ้าอโยธยา ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

96 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาหวัรอ ต.หวัรอ อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

97 บรษัิท S P วังนอ้ย เอ็นเตอรไ์พรส์ 
จำากดั

ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา 

98 เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาวไิลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 
13110

99 สำานักงานอยัการจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

10
0

ธนาคารออมสนิ  คลองสวนพลู 129  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

10
1

สำานักงานการปฏริปูทีด่นิ จังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ถนนสายเอเซยี ต.คลองสวนพล ู
จ.พระนครศรอียธุยา

10
2

สำานักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้ง
ถิน่

ถนนสายเอเซยี ต.คลองสวนพล ู
จ.พระนครศรอียธุยา



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

10
3

สำานักงาน ธนารักษ์พืน้ที่
พระนครศรอียธุยา

ถนนสายเอเซยี ต.คลองสวนพล ู
จ.พระนครศรอียธุยา

10
4

สำานักงาน สรรพากรพืน้ที่
พระนครศรอียธุยา 1

ศาลากลางพระนครศรอียธุยา ต.คลอง
สวนพลู
จ.พระนครศรอียธุยา

10
5

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

สาขาผักไห ่ 10/16-18  ต.ผักไห ่
อ.ผักไห่

10
6

เทศบาลตำาบลบางนมโค 79  ต. บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรอียธุยา

10
7

สำานักงานเทศบาลเมอืงเสนา 43  ต.เสนา  อ.เสนา 
จ.พระนครศรอียธุยา

10
8

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 60  ต.ไผล่งิ  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

10
9

โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา ถ.อูท่อง  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

11
0

สถานตีำารวจภธูรจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ถ.เดชาวธุ ต.ประตชูยั  
อ.พระนครศรอียธุยา
จ.พระนครศรอียธุยา

11
1

บรษัิท  ทโีอท ีจำากดั (มหาชน) 
ศนูยบ์รกิารตอนนอก

22/2  ถ.ราเมศวร  ต.ประตชูยั          
อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

11
2

สำานักงานทีด่นิจังหวัด
พระนครศรอียธุยา

ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

11
3

โรงเรยีนอนุบาลพระนครศรอียธุยา ถ.อูท่อง  ต.ทา่วาสกุร ี
จ.พระนครศรอียธุยา

11
4

เทศบาลนครพระนครศรอียธุยา ง.18 ต.หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรอียธุยา

11
5

ธนาคารออมสนิเจา้พรหม 9/51  ต.หอรัตนไ์ชย 
อ.พระนครศรอียธุยา                   
จ.พระนครศรอียธุยา

11
6

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ฝ่ายกจิการสาขา 5   จังหวัด
พระนครศรอียธุยา

11
7

โรงพยาบาลบางปะอนิ ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา 13160



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

11
8

โรงพยาบาลอทัุย ต.อทัุย อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210

11
9

โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช(วา
สนหาเถระ)

ต.บอ่โพง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา

12
0

โรงเรยีนเทศบาลวัดเขยีน ต.หวัรอ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา  13000

12
1

โรงแรมวรบรุ ีอโยธยา คอนเวนชัน่ 
รสีอรท์

อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

12
2

บรษัิท อชิตินั กรุ๊ป จำากดั (มหาชน) ต.อทัุย อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13210 

12
3

โรงพยาบาลเสนา ถ.สขุาภบิาลเจา้เจ็ด อ.เสนา 
จ.พระนครศรอียธุยา

12
4

โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา ถ.อูท่อง อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 

12
5

บรษัิท บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จำากดั
 สาขานวนคร

ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี

12
6

โรงเรยีนวัดดาวคะนอง ต.โพธิส์ามตน้ อ.บางปะหนั 
จ.พระนครศรอียธุยา

12
7

รา้นกัง้& กอ้ย เบเกอรี่ ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

12
8

รา้นสม้ตำา อ.สกุญัญา อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

12
9

โรงเรยีนเทศบาลสรรพสามติบำารงุ ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

13
0

โรงเรยีนวัดผึง่แดด (บญุสบืวชิชนูป
ถัมภ)์

ต.ทับนำ้า อ.บางปะหนั 
จ.พระนครศรอียธุยา

13
1

โรงแรมบา้นสบายดรีสีอรท์ ต.วัดตมู อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

13
2

บรษัิท เอส.ท.ีพนัญญารสีอรท์ 
จำากดั

99 ม.3 ต.กลางดง อ.ปากชอ่ง 
จ.นครราชสมีา

13
3

บรษัิท เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิ
เทม จำากดั

ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13110

13
4

บรษัิท SADESA ( Thailand) 
Co.,Ltd

ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13110

13 บมจ.แมกเนคอมพ ์พรซีชิัน่ ต.ลำาไทร อ.วังนอ้ย 



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

5 เทคโนโลยี จ.พระนครศรอียธุยา 13170
13
6

บรษัิท สยามกลาสอนิดสัทร ีจำากดั 48/3 อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

13
7

บรษัิท เบสท ์เฟรท ฟอรเ์วดิเดอร ์
จำากดั

ต.รม่เกลา้ เขต.รม่เกลา้ จ.กทม. 
10510

13
8

บรษัิท โฮมโปรดกัส ์เซน็เตอร ์ 
จำากดั (มหาชน)

ต.ลำาไทร อ.วังนอ้ย 
จ.พระนครศรอียธุยา 13170

13
9

ทีท่ำาการไปรษณียโ์รจนะ อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

14
0

ธนาคารออมสนิ สาขาผักไห่ 112/1  ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่ 
จ.พระนครศรอียธุยา

14
1

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นแป้ง ต. บา้นแป้ง  อ. บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา

14
2

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจ
เมน้ท ์จำากดั

ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี

14
3

ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
คลองเจ็ด

ถนนคลองหลวง - หนองเสอื 
จ.ปทมุธาน ี12120

14
4

โรงแรมอยธุยาแกรนดโ์ฮเต็ล ต.ธนู อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 
13000

14
5

ธนาคารออมสนิ สาขาผักไห่ 112/1  ต.ผักไห ่อ.ผักไห ่ 
จ.พระนครศรอียธุยา

14
6

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นแป้ง ต. บา้นแป้ง  อ. บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียธุยา

14
7

โรงแรมวรบรุ ีอโยธยา คอนเวนชัน่ 
รสีอรท์

89 ม.1 ต.กะมัง อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

14
8

โรงแรมกรงุศรรีเิวอร์ 27/2 ม.1  ถ.โรจนะ ต.กะมัง 
อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

14
9

โรงแรมอโยธยารเิวอรไ์ซด์ 91 ม.10 ต.กะมัง 
อ.พระนครศรอียธุยา
จ.พระนครศรอียธุยา 13000

15
0

โรงแรมทเีอ็มแลนด์ ถนนโรจนะ อ.อทัุย 
จ.พระนครศรอียธุยา 

15
1

เซเวน่อเีลฟเวน่ อำาเภอบางบาล จ.พระนครศรอียธุยา



ลำา
ดบั

ชือ่หนว่ยงาน / สถานประกอบ
การ

ทีอ่ยูห่นว่ยงาน / สถานประกอบการ

15
2

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาตลาดแกรนดซ์อย 3  
จ.พระนครศรอียธุยา

15
3

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาวัดไชยวัฒนาราม 
จ.พระนครศรอียธุยา

15
4

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาตลาดนำ้าอโยธยา 
จ.พระนครศรอียธุยา

15
5

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาสถานรีถไฟ จ.พระนครศรอียธุยา

15
6

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาเคหะบอ่โพง นครหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา

15
7

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาวัดไชยวัฒนาราม 
จ.พระนครศรอียธุยา

15
8

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาเกาะเกดิ จ.พระนครศรอียธุยา

15
9

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาหมูบ่า้นกรงุศร ี
จ.พระนครศรอียธุยา

16
0

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาทุง่มะขามหยอง 
จ.พระนครศรอียธุยา

16
1

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาบางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา

16
2

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาพระอนิทรซ์อยคอนโด 
จ.พระนครศรอียธุยา

16
3

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาอยธุยาวทิยาลยั 
จ.พระนครศรอียธุยา

16
4

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขานคิมสหรัตนนคร นครหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา

16
5

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาประตชูยั 1 จ.พระนครศรอียธุยา

16
6

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาวังนอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา

16
7

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาประตชูยั 2 จ.พระนครศรอียธุยา

16
8

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขาวัดพระญาต ิจ.พระนครศรอียธุยา

16
9

เซเวน่อเีลฟเวน่ สาขา บขส.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา





ขอ้มลูดา้นจงัหวดั

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
พระนครศรอียธุยา



     

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ภาค
กลางตอนลา่งของประเทศ หา่งจาก กรงุเทพมหานคร ทางถนนสาย
เอเชยี ประมาณ 75 กโิลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กโิลเมตร 
และทางเรอืประมาณ 137 กโิลเมตร มเีนือ้ทีป่ระมาณ 2,556.64 
ตารางกโิลเมตร หรอื 1,579,900  ไร ่ นับวา่เป็นจังหวดัทีม่ขีนาด
ใหญเ่ป็นอนัดบัที ่63 ของประเทศไทย และ เป็นอนัดบัที ่11 ของ
จังหวดัในภาคกลาง  ลกัษณะภมูปิระเทศ เป็นทีร่าบลุม่น้ำ้าทว่มถงึ  
พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นทุง่นา  ไมม่ภีเูขา ไมม่ป่ีาไม ้ มแีมน่้ำ้าไหลผา่น 4 
สาย  ไดแ้ก ่ แมน่้ำ้าเจา้พระยา  แมน่้ำ้าป่าสกั  แมน่้ำ้าลพบรุแีละแมน่้ำ้า
นอ้ย  รวมความยาวประมาณ 200 กโิลเมตร  มลี้ำาคลอง ใหญ ่นอ้ย 
ประมาณ 1,254 คลอง  เชือ่มตอ่กบัแมน่้ำ้าเกอืบทั่วบรเิวณพืน้ที่
คำาขวญัประจำาจงัหวดั ราชธานเีกา่ อูข่า้วอูน่้ำ้า เลศิล้ำ้ากานทก์ว ีคน
ดศีรอียธุยา เลอคณุคา่มรดกโลก
อาณาเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยามอีาณาเขตตดิตอ่กบั
จงัหวดัใกลเ้คยีง ดงันี้
         -  ทศิเหนอื         ตดิตอ่กบั  จังหวดัอา่งทอง    และ จังหวดั
ลพบรุี
         -  ทศิใต ้           ตดิตอ่กบั  จังหวดันครปฐม    จังหวดั
นนทบรุแีละจังหวดัปทมุธานี
         -  ทศิตะวนัออก   ตดิตอ่กบั  จังหวดัสระบรุี
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         -  ทศิตะวนัตก     ตดิตอ่กบั  จังหวดัสพุรรณบรุี

ตราประจำาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ในปีพทุธศกัราช 1893 สมเด็จพระรามาธบิดทีี ่1 (พระเจา้
อูท่อง) ทรงยา้ยพระนครมาสรา้งเมอืงใหม ่ทรงเห็นวา่ต้ำาบลหนอง
โสนอยูใ่นชยัภมูทิีเ่หมาะสม เพราะมนี้ำ้าลอ้มรอบ จงึทรงกะเขตปัก
ราชวตัรฉัตรธง ตัง้ศาลเพยีงตา ชพีอ่พราหมณ์ไดฤ้กษ์กระท้ำาพธิกีลบ
บาตสมุเพลงิ (ชือ่พธิอียา่งหนึง่ ท้ำาเพือ่แกเ้สนยีด) แลว้ใหพ้นักงาน
ขดุดนิทั่วบรเิวณ เพือ่สรา้งพระราชวงั เมือ่ขดุมาไดถ้งึบรเิวณตน้หมัน 
พนักงานพบสงัขท์ักษิณาวตัรสขีาวบรสิทุธิ ์1 ขอน พระเจา้อูท่องทรง
โสมนัสในศภุนมิติรนัน้ยิง่นัก จงึทรงโปรดใหส้รา้งปราสาทนอ้ยขึน้
เป็นทีป่ระดษิฐานสงัขด์งักลา่ว ทางราชการจงึถอืวา่ "สงัข"์ ซึง่
ประดษิฐานบนพานทองภายในปราสาทใตต้น้หมัน เป็นตราประจ้ำา
จังหวดัพระนครศรอียธุยา  (จากหนังสอื "กรงุศรอียธุยา ราชธานี
ไทย")

ธงประจำาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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ธงประจ้ำาจังหวดัฯ มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ แบง่ออก
เป็น 3 แถบเทา่ ๆ กนั ม ี2 ส ีโดยมสีฟ้ีาอยูต่รงกลางขนาบดว้ย
สนี้ำ้าเงนิซึง่เป็นสปีระจ้ำาภาค 1 ทัง้สองขา้ง กลางธงแถบสฟ้ีามตีรา
ประจ้ำาจังหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นรปูปราสาทสงัขท์ักษิณาวตัรใต ้
ตน้หมันใตร้ปูปราสาทมคี้ำาวา่ “อยธุยา” คนัธงมแีถบสเีหลอืงและสฟ้ีา
2 แถบ

ตน้ไมป้ระจำาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ตน้หมันเป็นพันธไ์มต้ะกลู Boraginaceae เป็นตน้ไมข้นาด
ปานกลาง สงูราว 60 ฟตุ ล้ำาตน้ลกัษณะคลา้ยกระบอกเนือ้ไมส้เีทา
ปนสนี้ำ้าตาล มคีวามแข็งปานกลางเปลอืกหนา้ประมาณ ½ นิว้ สเีทา่
ปนน้ำ้าตาล ซึง่มรีอยแตกยาวไปตามล้ำาตน้ ใบยาวประมาณ 5 นิว้ 
กวา้งประมาณ 3 นิว้ เป็นรปูไขโ่คนใบคลา้ยรปูหวัใจ ดอกสขีาว ผล
เป็นพวงสเีขยีวเมือ่สกุ ตน้หมันขอบขึน้ในป่าทั่วไปในภาคเหนอื ภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ไมป้ระเภทนีป้กตไิมน่ยิมใช ้
ประโยชน ์ตน้หมันเป็นตน้ไมป้ระจ้ำาจังหวดัพระนครศรอียธุยาเพราะ
ในประวตัศิาสตร ์เมือ่พระเจา้อยูท่องยา้ยเมอืงมาตัง้ทีต่้ำาบาลหนอง
โสน ไดข้ดุพบสงัขท์ักษิณาวตัร 1 ขอนอยูใ่ตต้น้หมันอนัเป็น
สญัลกัษณ์ประจ้ำาจังหวดั

ดอกไมป้ระจำาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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ดอกโสนเป็นตน้ไมใ้นตะกลู Leguminosae เป็นไมล้ม้ลกุ 
(Shrub) เนือ้ออ่นโตเร็ว          ล้ำาตน้อวบ ปลกูและขึน้เองตาม
แมน่้ำ้าล้ำาคลองหนองบงึทั่วไปในภาคกลาง ดอกสเีหลอืงออกเป็นชอ่
หอ้ยและเหลอืงอรา่มคลา้ยทองไปทั่วแหง่ ใชรั้บประทานเป็นอาหาร
ได ้เมือ่พ.ศ.1893 พระเจา้อูท่องทรงตัง้เมอืงขึน้ใหมท่ีต่้ำาบลเรยีง
เหล็ก ทรงเลอืกชยัภมูทิีจ่ะตัง้พระราชวงัทรงเห็นวา่ทีต่้ำาบลหนอง
โสนเหมาะสม เพราะมตีน้โสนมากดอกโสนออกดอกเหลอืงอรา่ม
คลา้ยทองค้ำาสะพร่ังตาดงันัน้ดอกโสนจงึถอืไดว้า่เป็นดอกไมป้ระจ้ำา
จังหวดัพระนครศรอียธุยา

สตัวน์ำ *าประจำาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

สตัวน์้ำ้าประจ้ำาจังหวดัฯ คอื กุง้กา้มกรามหรอืกุง้สมเด็จ
(Macrobrachium rosenbergii)

การแบง่เขตการปกครองในปจัจบุนั
จังหวดัพระนครศรอียธุยามอี้ำาเภอทัง้หมด 16 อ้ำาเภอ ไดแ้ก่

1. อ้ำาเภอพระนครสรอียธุยา 
2. อ้ำาเภอทา่เรอื
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3. อ้ำาเภอนครหลวง
4. อ้ำาเภอบางไทร
5. อ้ำาเภอบางบาล
6. อ้ำาเภอบางประอนิ
7. อ้ำาเภอบางปะหนั
8. อ้ำาเภอผักไห่
9. อ้ำาเภอภาซี
10. อ้ำาเภอลาดบวัหลวง
11. อ้ำาเภอวงันอ้ย
12. อ้ำาเภอเสนา
13. อ้ำาเภอบางซา้ย
14. อ้ำาเภออทุัย
15. อ้ำาเภอมหาราช
16. อ้ำาเภอบา้นแพรก
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