


ค าน า 
 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะตามท่ี
สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนไป และสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา(พ.ศ.2561-2563)  เพื่อให้ทุกแผนกวิชา และบุคลากรทุกฝ่าย ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เริ่มจากการ  
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2545 มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ด้วยวิธี SWOT Anglysis จากนั้นก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายในการพัฒนา จัดท ากลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมรองรับ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นเอกสารท่ีมีคุณค่าต่อการจัด
การศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกแผนกวิชา,งาน และบุคลากรทุกระดับ จะน าแผนพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 
18  ตุลาคม  2561 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 ส่วนที่ 1 บทน า 
  - วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสถานศึกษา      1 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

- ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา   
  - สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง       
  - หลักสูตรที่เปิดสอน                 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ ์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  - การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา             
  - สภาพแวดล้อม ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
  - ปรัชญา วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ปณิธาน,อัตลักษณ์,เอกลักษณ์               
  - ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2561-2563               
  - เป้าหมาย                  

   ส่วนที่ 4 แผนปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ     
     พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563 

 - สรุปยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ การพัฒนาวิทยาลัยฯ            
    ปีงบประมาณ 2561-2563 

  - แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2563           

 ส่วนที่ 5 การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏบิัติ 
  - การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
               
 ภาคผนวก                 



 

 

ส่วนที่  
 บทน า 

…………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. เพื่อก าหนดทิศทางหรือภารกิจหลักในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อสร้างความสอดคล้องของการด าเนินการในหน้าท่ีต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นการสร้างผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารมีความคิดริเริ่ม 
4. เพื่อให้องค์กรสามารถคาดคะเนถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2561-2563ได้มีการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อมูลอย่างหลากหลายท้ังด้านกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา นโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561-2563เพื่อก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายให้ครอบคลุมการพัฒนา
องค์รวมทุกด้าน ดังนี้ 

 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

สิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ การ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 – 2564 
เป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรทางการศึกษาท้ังในระดับ

กระทรวง เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณ อย่างมีเหตุผล มี



 

 

ความรู้เท่าทันโลก เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดี มีสุขของคนไทย 
โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 

1)  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล 
2)  สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
3)  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม 

3. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พุทธศักราช2555 - 2569 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี 

(พ.ศ. 2555 - 2569) 
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ

คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัด
อาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ท้ังในด้าน 

1) สารสนเทศส าคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีแนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพิ่มพูน ขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้น
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุก
ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

 
ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
 4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 

 
นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
 

เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ 
ได้ ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีอยู่นอก
ระบบให้เพิ่มขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

 



 

 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนท้ังปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3.  โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (ปี
การศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะท่ี 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะท่ี 2  2562 - 2569 (70:30) 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล        
3. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา

ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย

กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของผู้เรียนและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ เห็นความส าคัญของ

การเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เพื่อชีวิตท่ีมั่นคง” 



 

 

4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ 

5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7.  โครงการอาชีวะจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่

นอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2.  โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้ 

แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ 
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปล่ียนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมนิมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 



 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีพักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ท่ีสนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส. 

และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคงใน

ชีวิต 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนต้ังตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ

จัดการอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ

ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา 

เป้าหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

   2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 



 

 

2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างช่ัวคราวครูและเจ้าหน้าท่ี 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งต้ังครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียน

ต้ังแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. โครงการก าหนดมาตรการให้ มีการน าผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี

ความชอบ เล่ือนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดต้ังหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ท าหน้าท่ีพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (ก าหนด

มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานช่ัวโมงการสอนขั้นต่ าและ
ขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งต้ัง ผู้ท่ีมี
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทนตามความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งต้ัง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็น

ครู ฝึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ิงประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

 
นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

 
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส. 

และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการท้ังภายในและต่างประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 



 

 

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.

,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวจัิยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับ

สถานประกอบการและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ  

ชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระหว่างหนว่ยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 



 

 

4.  โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
 

นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 

เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิ ทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการระบบต้ังศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิ ชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 



ส่วนที่  
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

............................................................................. 
ภาพรวมของภาพรวมของ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  

    ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานศึกษาข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 

 ท่ีต้ัง  เลขท่ี 25  ต.หัวรอ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   13000 

 โทรศัพท์ 0-3525-1491 

 โทรสาร  0-3525-1491 

 เว็บไซด์  http://www.ayutthaya_ship.ac.th 

   webmaster@ayutthaya-ship.ac.th 

    ประวัติการประวัติการจัจัดต้ัง  ท่ีต้ัง  เนื้อท่ีดต้ัง  ท่ีต้ัง  เนื้อท่ี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาท่ีพัฒนาจากโรงเรียนหัตถกรรมศึกษา ซึ่งต้ังขึ้น
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2478 ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 ต าบลสวนพริก อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในบริเวณ
เพนียดคล้องช้าง โดยใช้พระต าหนักของเจ้าฟ้ามหาลากรมพระบ าราบปรปักศักดิ์ เจ้ากรมช้างต้น เป็นท่ีเรียน เปิดสอน
วิชาชีพช่างไม้ ช่างปั้น และช่างต่อเรือ ในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปี รับผู้ท่ีจบ ป. 4 เข้าเรียน 

ในปีพุทธศักราช 2482 วันท่ี 1 มิถุนายน 2482 โรงเรียนหัตถกรรมศึกษา แยกออกเป็น 2 โรงเรียน   คือ 
โรงเรียนช่างไม้ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) และโรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบัน 
คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา) ขณะนั้นท่านอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านอาจารย์ทองดี มีชูทรัพย์ด ารงต าแหน่งครูใหญ่เปิดสอนการต่อเรือ
พื้นเมืองท่ัวไปท่ีใช้ในแม่น้ าล าคลอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง ได้แก่ เรือส าปั้น เรือแตะ เรือป้าบ เรือ
บด ฯลฯ 

http://www.ayutthaya_ship.ac.th/
http://www.ayutthaya_ship.ac.th/


ในปีพุทธศักราช 2489 โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายจากพระต าหนักเพนียดคล้องช้างไปอยู่ 
ท่ีพระต าหนักสะพานเกลือ ซึ่งต้ังอยู่บนเกาะลอย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2489 เปิดสอนวิชาชีพช่างต่อเรือ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปีเช่นเดิม คือ 
ม.1 - ม.3 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2497 ขยายการศึกษาจากช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คือ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 นักเรียนในสมัยนี้ นอกจากเรียนวิชาชีพช่างต่อเรือแล้ว ยังเรียนวิชาช่างก่อสร้าง ช่าง
เฟอร์นิเจอร์ ช่างยนต์ ท าให้เป็นที่สนใจของประชาชนท่ัวไป ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก โรงเรียนจึงเปิดรับ
นักเรียน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกินอยู่ประจ า และไป-กลับ ในปีพุทธศักราช 2503 โรงเรียนช่างต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา ได้ขยายหลักสูตรจากระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย เป็นหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา
ช้ันสูง ปัจจุบันคือ ระดับช้ัน ปวช.1 - ปวช.3 นั่นเอง 

  ต่อมาปีพุทธศักราช 2505 ได้ยุบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วเปิดช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง และเปล่ียนช่ือ
ระดับการศึกษาใหม่เป็นช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ. 1-6) คงเปิดการสอน
รายวิชาเหมือนเดิมปีพุทธศักราช 2507 เปิดสอนวิชาชีพขั้นพื้นฐานอีก  1 รายวิชา คือ ช่างเช่ือม แต่ก็เป็นรายวิชาท่ี
สังกัดอยู่ในวิชาช่างต่อเรือ นักเรียนท่ีจบหลักสูตรทุกคนได้รับใบประกาศช่าง  ต่อเรือเหมือนกันทุกคน จะมีความรู้ช่าง
ไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง ช่างเช่ือม ช่างเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะช่างต่อเรือ 

  ในปีพุทธศักราช 2517 โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้ยุบการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น เปิดสอนเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม .ศ. 4-6  รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.ศ.3) 
สายสามัญยังคงเปิดสอนวิชาชีพเช่นเดิม ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่พุทธศักราช 2497 - 2519 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา อ.ย.7 (ปัจจุบันคือ สถาบัน
เทคโนโลยี  ราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา) โรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา อ.ย.8 (ปัจจุบันคือ 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา อ.ย.9 (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา) โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา อ.ย.10 (ปัจจุบันคือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา)    โรงเรียนการช่างสตรีวาสุกรี อ.ย.11 (ปัจจุบันคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี) ท้ัง 5 โรงเรียนในสมัยนั้น โรงเรียนเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาชีพสาขา
เกษตรกรรม โรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาชีพสาขาวิชาช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างปูน โรงเรียนช่างต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา สอนวิชาชีพช่างต่อเรือ โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา สอนวิชาชีพวิชาช่างตัดเย็บเส้ือผ้า และ
โรงเรียนการช่างสตรีวาสุกรี สอนวิชาชีพสาขาช่างเย็บหนัง โดยหลังเป็นสาขาวิชาชีพสาขาวิชาพาณิชยการ 

  ในปีพุทธศักราช 2519 กระทรวงศึกษาธิการ มีค าส่ังให้โรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนการช่าง
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา รวมเข้าเป็น
สถานศึกษาเดียวกัน แล้วเปล่ียนช่ือใหม่เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 3 สถานศึกษา คงต้ังอยู่ท่ีเดิม 
และเปิดสอนวิชาชีพเช่นเดิม โรงเรียนช่างต่อเรือฯเป็นวิทยาเขต 3 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2522 วันท่ี 1 มกราคม 
2522  เปล่ียนช่ือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวันท่ี 1 
เมษายน 2523 กระทรวงศึกษาธิการให้แยกวิทยาเขตในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเป็นอิสระ 
จัดการบริหารองค์กรเอง โดยโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนช่าง
ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  เป็นวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา 
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  ต่อมาปีพุทธศักราช 2537 เปล่ียนช่ือจาก วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เป็น วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 



 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ีท้ังส้ิน 21  ไร่   2 งาน
เศษ  ซึ่งเนื้อท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราชพัสดุ  บางส่วนมีโฉนดและบางส่วนเป็นท่ีวัดร้างขอเช่าจากกรมการศา สนา  
ประกอบด้วย  อาคารเรียนทฤษฎี 1 หลัง อาคารอ านวยการ 1 หลัง อาคารฝึกงาน 7 หลัง    อาคารพัสดุกลาง 1  
หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารทรงไทย  1  หลัง บ้านพักครู–อาจารย์ 41 ยูนิต       ห้องน้ า  1 หลัง คานเรือ 1 
หลัง 

  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคมการเมือง 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา มีท่ีต้ังอยู่บนเกาะลอย  ทิศตะวันออก
ติดกับแม่น้ าป่าสัก ทิศตะวันตกติดกับชุมชนเกาะลอย มีประชาชนประมาณ 100 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง รับราชการ และท าการเกษตร  ส่วนทิศใต้ติดกับแม่น้ าลพบุรี ซึ่งเป็นทางเข้าออกของ
วิทยาลัยฯ ส่วนทิศเหนือคือด้านหลังวิทยาลัยฯ ติดกับชุมชนเกาะลอย   และมีหน่วยงานราชการและสถานศึกษา
ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ส านักงานท่ีดินพระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา  
วัดประสาท  วัดแค  เป็นต้น 

 
หหลักสูตรที่เปิดสอนลักสูตรที่เปิดสอน  

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ได้แก่ 

1)  แผนกวิชาการต่อเรือ แบ่งเป็น 2 สาขางาน คือ สาขางานต่อเรือไม้ และสาขางานต่อเรือโลหะ  

2)  แผนกวิชาเครื่องกล แบ่งเป็น 2 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ และสาขางานเครื่องกลเรือ 

3)  แผนกวิชาเครื่องมือกลซ่อมบ ารุง  แบ่งออกเป็น  1 สาขางาน คือ สาขางานเครื่องมือกล 

4)  แผนกวิชาโลหะการ  แบ่งออกเป็น  1 สาขางาน คือ สาขางานเช่ือมโลหะ 

5)  แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งเป็น 2 สาขางาน คือสาขางานไฟฟ้าก าลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

6)  แผนกวิชาก่อสร้าง  แบ่งเป็น 2 สาขางาน คือ สาขางานก่อสร้าง และสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 

7)  แผนกวิชาพณิชยการ  แบ่งออกเป็น 3 สาขางาน คือ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการบัญชี  

    และสาขางานการค้าปลีก 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ได้แก่ 

1)  แผนกวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ  แบ่งออกเป็น 1  สาขางาน  คือ สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

2)  แผนกวิชาเครื่องกล  แบ่งออกเป็น  2  สาขางาน  คือ  สาขางานเทคนิคยานยนต์  และสาขางาน 

    เทคนิคเครื่องกลเรือ 

3)  แผนกวิชาเครื่องมือกล  แบ่งออกเป็น 1 สาขางาน  คือ  สาขางานเทคนิคการผลิต 

4)  แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกเป็น  2  สาขางาน  คือ  สาขางานติดต้ังไฟฟ้า         



     และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

5)  แผนกวิชาการก่อสร้าง  แบ่งเป็น  2  สาขางาน  คือ  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   และสาขางาน 

     อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

6)  แผนกวิชาโลหะการ  แบ่งเป็น  1  สาขางาน คือ  สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่ 

7)  แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  แบ่งเป็น  1  สาขางาน  คือ  สาขางานการจัดการคลังสินค้า 

8)  แผนกวิชาพาณิชยการ  แบ่งเป็น 2 สาขางาน คือ สาขางานการตลาด และสาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

9)  แผนกวิชาพณิชยการ แบ่งเป็น  2 สาขางาน คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การบัญชี 

 หลักสูตระยะสั้น 

 เปิดสอนในทุกสาขาวิชาท่ีท าการสอน ในระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้แก่ 

   1.  สาขางานต่อเรือ    

  -  การต่อเรือจ าลอง 

  -  งานไฟเบอร์กลาส 

   2.  สาขางานเช่ือมโลหะ 

  -  งานเช่ือมโลหะท่ัวไป 

   3.  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

  -  การขับรถยนต์/จักรยานยนต์ 

  -  การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

   4.  สาขางานเครื่องกลเรือ 

  -  การซ่อมบ ารุงเรือ 

  -  การขับเรือหางยาว 

   5.  สาขางานเครื่องมือกล 

  -  เขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 

  -  โปรแกรม CNC 

  -  โปรแกรม  CAD/CAM 

  -  โปรแกรม  Uni  Graphic 

   6.  สาขางานไฟฟ้า 

  -  การซ่อมบ ารุงและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

  -  การเดินสายและต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 



  -  การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 

   7.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

  -  การบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   8.  สาขางานก่อสร้าง 

   9.  สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 10.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  -  โปรแกรม  Microsoft Excel 

  -  โปรแกรม  Microsoft Word 

  -  โปรแกรม  Microsoft Power Point 

  -  โปรแกรม  Photoshop 

  -  การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML 

  11.  อื่น ๆ  

  -  เจลล้างมือ 

  -  งานประดิษฐ์ไม้มงคล 

  -  น้ ายาล้างจาน 

  -  การท าบัญชีเบื้องต้น 

  -  คณิตศาสตร์ 

 



ส่วนที่ การวิเคราะห์สถานการณ์  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

……………………………………………………………..... 
●  การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 1.จุดแข็ง (Strength) 

1.1 ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
1.2 ท่ีต้ังของสถานศึกษา ติดถนนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง การเดินทางสะดวก 
1.3 บุคลากรภายในให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
1.4 มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 
1.5 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
1.6 จัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
2.1 มีเนื้อที่น้อยการจัดวางผังพื้นท่ีใช้สอยไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร  
2.2 บุคลากรมีภาระงานมาก หลายหน้าท่ี 
2.3 งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอ ท าให้ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย 
2.4 นักเรียน นักศึกษา มีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างต่ า ไม่รักการอ่าน สภาพพื้นฐานครอบครัวไม่สมบูรณ์ 
2.5 โอกาสคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อน้อยมาก 
2.6 ระบบการส่ือสารภายในไม่ท่ัวถึง 
 

3. โอกาส (Opportunities) 
3.1 มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงานสายวิชาชีพ มีจ านวนมาก 
3.3 เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ท าให้เป็นที่รู้จักกับคนท่ัวไป 
3.4 เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมมากมาย 
3.5 มีระบบตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และภายใน 
3.6 การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.7 การจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
3.8 นโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมการอาชีวศึกษา 



 

4. อุปสรรค (Threats) 
4.1 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
4.2 มีประชากรแฝงภายในจังหวัด    
4.3 นโยบายจากส่วนกลางมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 
4.4 พ่อ แม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตามนิคมอุตสาหกรรม ไม่มีเวลาดูแลบุตร-หลาน 
4.5 ค่านิยมของผู้ปกครองเน้นให้บุตรหลานเข้าเรียนด้านสายสามัญเพื่อศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรี 
4.6 งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้มีจ านวนจ ากัดไม่สอดคล้องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

 

●   สภาพแวดล้อม ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส าคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์

มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน เคยมี
ช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดท่ีไม่มีอ าเภอเมือง มีอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยท่ัวไปนิยมเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า "กรุง
เก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า" 

พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอด
ระยะเวลา 417 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 1893 กระท่ังเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ท่ีกรุงธนบุร ีกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนท่ีรักถิ่นฐาน
บ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎรที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จน
ทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" 

เมื่อ พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้น
เป็น หัวเมืองจัตวา เช่นเดียวกับในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด
ให้จัดการปฏิรูปการปกครองท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการ
ปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมืองท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 3-4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาล
เป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 ทรงโปรดให้จัดต้ังมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุง
เก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี 

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี รวมเมือง
พระพุทธบาทเข้ากับเมืองสระบุรี ต้ังท่ีว่าการมณฑลท่ีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2469 เปล่ียนช่ือจาก "มณฑล
กรุงเก่า" เป็น "มณฑลอยุธยา" ซึ่งจากการจัดต้ังมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความส าคัญทางการบริหารการ
ปกครองมากขึ้น การสร้างส่ิงสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อ
ยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึง
เปล่ียนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1893
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2438
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2469
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475


ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยา 
เพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมา
เยือนประเทศไทย และได้มอบเงินจ านวน 200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิตร เป็น
การเริ่มต้นบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานส าคัญในการ
ด าเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติให้ประกาศขึ้น
ทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น "มรดกโลก" เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพื้นท่ี
ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา 

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 16 อ าเภอ ได้แก่ 

1. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
2. อ าเภอท่าเรือ 
3. อ าเภอนครหลวง 
4. อ าเภอบางไทร 
5. อ าเภอบางบาล 
6. อ าเภอบางปะอิน 
7. อ าเภอบางปะหัน 
8. อ าเภอผักไห่ 
9. อ าเภอภาชี 
10. อ าเภอลาดบัวหลวง 
11. อ าเภอวังน้อย 
12. อ าเภอเสนา 
13. อ าเภอบางซ้าย 
14. อ าเภออุทัย 
15. อ าเภอมหาราช 
16. อ าเภอบ้านแพรก 

  

 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 

 

 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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 สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด คือรูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน  
      ซึ่งนับถือกัน ว่าเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ 
 ดอกไม้ประจ าจังหวัด: ดอกโสน (Sesbania aculeata) 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัด: หมัน (Cordia dichotoma) 
 ค าขวัญประจ าจังหวัด: ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ า เลิศล้ ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา 

เศรษฐกิจ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง และ จังหวัดสมุทรสาคร 

ท้ังนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟตเตอรี่แลนด์วังน้อย และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

การคมนาคม 

รถยนต์ 

1. ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ าพระอนิทร์แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 
เล้ียวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เล้ียว
ขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวีไปยัง
จังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เล้ียวแยกขวาท่ี
อ าเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เล้ียวเข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
อ าเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รถไฟ 

ฅการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้บริการรถไฟโดยสารท่ีมีปลายทางสู่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอ าเภอบางปะอิน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และอ าเภอภาชีแล้วรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสถานีรถไฟ
ชุมทางบ้านภาชี 

ทางพิเศษ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5


 ทางพิเศษสายบางพล-ีสุขสวัสด์ิ เริ่มต้ังแต่กิโลเมตรที่ 71+570 ท่ีต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางไทร 
ตัดถนนสามโคก-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (3309) ท่ีกิโลเมตรที่ 72 เข้าสู่พื้นท่ีอ าเภอบางปะอิน ตัดทาง
พิเศษอุดรรัถยา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ท่ีกิโลเมตรที่ 77 ข้ามคลองเปรมประชากรและทาง
รถไฟสายเหนือ ไปบรรจบถนนพหลโยธิน กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32กิโลเมตรท่ี 52-53 

 ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด หรือ "ทางด่วน 2 (ส่วนนอกเมือง)") เริ่มต้น
จากถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึง ถนนกาญจนาภิเษก อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
●  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 

ปรัชญา 
 ตรงเวลา รู้หน้าท่ี ฝีมือเยี่ยม เปียมคุณธรรม 
 

วิสัยทัศน์  
 มุ่งผลิตก าลังคนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ รองรับประชาคมอาเซียนภายในปี 2559  
 

พันธกิจ 
1. ผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานคู่คุณธรรม 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 

เอกลักษณ์  :   ส่งเสริม บริการ พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิชาชีพ และการต่อเรือ 
 

อัตลักษณ์    :   มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ และการต่อเรือ 
  

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
1. สร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะในการท างาน 
2. สงเสริมการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนองความต้องการของชุมชน  
3. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน  
4. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย (Goals) 
1. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ และด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3


3. ผู้เรียนและครูผู้สอนได้รับการพัฒนากระบวนความคิด การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

4. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพท่ีหลากหลาย มีระบบการนิเทศติดตาม และการวัดผล

ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
6. วิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอ และทันสมัย 
7. วิทยาลัย ฯ มีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. วิทยาลัย ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ 

 
 

 



ส่วนที่       แผนพัฒนาคุณภาพ                             
การศึกษาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561-พ.ศ.2563 
……………………………………………………………..... 
สรุปยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ ์/ โครงการการพัฒนาวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งคนดี คนเก่ง มีทกัษะฝีมือในการท างาน 
- กลยุทธ์ที่ 1  สร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 1.1  โครงการสร้างจิตส านึกท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม(จิตอาสา) 
 1.2  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (สถานศึกษาคุณธรรม) 
 1.3  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบาย 3D 
 1.4  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
 1.5  โครงการปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยอย่างมีวินัยเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- กลยุทธ์ที่ 2  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ลดการออกกลางคันของ
นักศึกษา 

 2.1  โครงการประชุมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และ กิจกรรม home Room 
 2.2  โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก 
 2.3  โครงการ Hotline สายด่วน และSMS แจ้งผู้ปกครอง 

- กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น กระชับ ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้น
ทักษะการท างาน และน าเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ 

 3.1  โครงการส่งเสริมให้ครูทุกคนท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ ครบทุกวิชา 
 3.2  โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน (เอกสาร,ชุดฝึก,ส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
 3.3  โครงการอบรมพัฒนาครูท าส่ือการเรียนการสอน  
 3.4  โครงการประกวดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มุมวิชาการของแผนกวิชา 



 

- กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ(การบริหารจัดการบุคลากร) 
 4.1  โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการ และวิชาชีพ  
 4.2  โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ (ID PLAN , PLC , Lock Book. )  
 4.3  โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรฯ 

- กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะเย่ียม 
 5.1  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 5.2  โครงงานวิทยาศาสตร์  
 5.3  โครงการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 5.4  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
 5.5  โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
- กลยุทธ์ที่ 6  จัดให้มีครุภัณฑ์และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และทันสมัย(การบริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ) 
 6.1  โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย 
 6.2  โครงการซ่อมครุภัณฑ์ประจ าปีการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสนอง 
ความต้องการของชุมชน 

- กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและคลังปัญญาของชุมชน 
 1.1  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิปัญญาชาวบ้านและคลังปัญญาชุมชน 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครู นักศึกษาร่วมมือกับชุมชนพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมร่วมกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 2.1  โครงการต่อยอดอุปกรณ์ประกอบอาชีพของชุมชน 
 2.2  โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 2.3  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
 2.4  โครงการชมรมวิชาชีพ 
 2.5  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

- กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการน าองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาอาชีพ น าไปสู่การจดสิทธิบัตร
และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

 3.1  โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานของผู้เรียน 
 3.2  โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยนวัตกรรม และประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
 3.3  โครงการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ 
 3.4  โครงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 3.5  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กลยุทธ์ที่ 4  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่  



 4.1  โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 4.2  โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯผ่านส่ือหนังสือพิมพ์และวิทยุชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  จัดการเรยีนการสอนวิชาชีพอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกดิการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

- กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาห้องเรียนให้ทนัสมัย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 1.1  โครงการจัดท าห้องเรียนเทคโนโลยี 
 1.2  โครงการประกวดห้องเรียนเทคโนโลยี 
 1.3  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียนเทคโนโลยี 
 1.4  โครงการประกวดการใช้ห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.5  โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนด้านเทคโนโลยี 

- กลยุทธ์ที่ 2  จัดการเรียนการสอนร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน ( MOU.) 
 2.1  โครงการวิเคราะห์สมรรถนะสาขางาน 
 2.2  โครงการวิเคราะห์แผนการเรียน 
 2.3  โครงการส ารวจความพึงพอใจสถานประกอบการต่อนักเรียน 
 2.4  โครงการปรับปรุงสมรรถนะสาขางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.5  โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 

- กลยุทธ์ที่ 3  จัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ และวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน 

 3.1  โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน( Fix It Center. ) 
 3.2  โครงการสนับสนุนต่อยอดความรู้ และนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน 

- กลยุทธ์ที่ 4  สนับสนุนส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 4.1  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- กลยุทธ์ที่ 5  สนับสนุนส่งเสริมโครงการนักศึกษาเข้าทดสอบ V-NET 
 5.1  โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET 

- กลยุทธ์ที่ 6  จัดการเรียนการสอนระบบ E-Learning 
 6.1  โครงการอบรมการท า E-Learning 

- กลยุทธ์ที่ 7  สนับสนุนส่งเสริมให้จัดท าเอกสารงานวิชาการ 
 7.1  โครงการอบรมให้ความรู้การท าเอกสารงานวิชาการ 

- กลยุทธ์ที่ 8  จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
 8.1  โครงการประกวดผลงานทางวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มขดีความสามารถของทรัพยากรมนุษย์สู่สากล 



- กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  
 1.1  โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร  
 1.2  โครงการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มศักยภาพของครูให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 

- กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 3.1  โครงการศึกษาดูงานใน และต่างประเทศ 
 3.2  โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน 

- กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีทักษะเยี่ยม 
 4.1  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 4.2  โครงการอบรมภาวะผู้น า 
 4.3  โครงการเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 
 4.4  โครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

- กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการประหยัดและอดออมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.1  โครงการประหยัดสาธารณูปโภคและประหยัดไฟช่วยชาติ 
 1.2  โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) 
 1.3  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 1.4  โครงการการจัดท าบัญชีคร้วเรือน และการหารายได้ระหว่างเรียน 
 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (การบริการจัดการด้านอาคารสถานที่) 
 2.1  โครงการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี 
 2.2  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 2.3  โครงการปลูกต้นไม้ ท าความดีเพื่อพ่อ (จิตอาสา) 
 2.4  โครงการ Big Cleaning Day 

- กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3.1  โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.2  โครงการเชิญวิทยากรท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่

นักเรียน 
- กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการและให้บริการ 
 4.1  โครงการอบรมระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS) (VDIS) 



 4.2  โครงการพัมนาระบบการให้บริการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน และงานวัดผล 
 4.3  โครงการพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ  

- กลยุทธ์ที่ 5  บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
 5.1  โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2  โครงการศึกษาดูงาน “บ้านของพ่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 5.3  โครงการพี่ช่วยน้อง 
 5.4  โครงการแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ แบ่งปันความรู้ 

- กลยุทธ์ที่ 6  บูรณาการการประกันคุณภาพเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.1  โครงการจัดท าคู่มือ มาตรฐานสถานศึกษา และเอกสารการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 6.2  โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.3  โครงการการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 6.4  โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ การน าแผนพัฒนาคุณภาพ
                   การศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 
........................................................................ 

 

การน าแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อ
เรือพระนครศรีอยุธยาฉบับนี้ เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯท่ีครอบคลุมการด าเนินงานของทุก
ฝ่าย ให้ทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯเข้ามามีส่วนร่วมในการน า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปรัชญาของ
วิทยาลัยฯ มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ มีงานแผนและโครงการรองรับเพื่อให้แผนพัฒนาของวิทยาลัยฯ มี
ความสมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจน ครอบคลุม
ทุกเป้าหมายโดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยฯได้ก าหนดแนวทางการน าแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1.  จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในสาระของยุทธศาสตร์โดยจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยฯ และความต้องการของชุมชน 
 2.  จัดท ากรอบและแนวปฏิบัติของยุทธศาสตร์ โดยระดมความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ในการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 4.  สร้างความตระหนักให้กับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกคนยอมรับและร่วมมือในการน า
แผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นแนวทางในการท าโครงการต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี บุคลากรจะมีส่วนร่วม และก าหนดสภาพความส าเร็จท่ีคาดหวัง
ในแต่ละปี ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายในแผนพัฒนาสถานศึกษา 



 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 
 
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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1.1 ระดับความพงึพอใจของประชาคมทีม่ีต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาทัง้ 5 ด้าน

อยู่ระดับ 3.51
 ขึ้นไป

อยู่ระดับ 3.51
 ขึ้นไป

- ด้านจติส านึกทีดี่

- ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

- ด้านยาเสพติด

- ด้านการบริการวิชาชีพ

- ด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา

2.จดัท าระบบการดูแลใหค้ าปรึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
มีประสิทธิภาพ ลดการออกกลางคันของนักศึกษา

2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีอ่อกกลางคัน 30% 25%

3.พฒันากระบวนการเรียนการสอนใหม้ีความ
เข้มข้น 
กระชับ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นทักษะการ
ท างาน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้

3.1 ร้อยละของครูท าแผนการจดัการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา

15% 20%

3.2 ร้อยของครูทีส่่งส่ือเข้าประกวดใน
สถานศึกษา

70% 75%

3.3 ร้อยละของครูทีเ่ข้าอบรมน าส่ือการเรียน
การสอน

50% 60%

1.สร้างนักศึกษาใหเ้ป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ มี
ทักษะด้านวิชาชีพเป็นทีย่อมรับของสังคม

อยู่ระดับ 3.51 
ขึ้นไป

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  สร้างคนดี คนเก่ง มีทกัษะในการท างาน

กลยุทธ์(Strategy) ตัวชี้วัด(KPI)
เป้าหมาย(Target)

2563

25%

30%

80%

65%



2561 2562
3.4 ร้อยของแผนกวิชาทีส่่งหอ้งเรียน, 
หอ้งปฏิบัติ, มุมวิชาการเข้าประกวด

80% 85%

4.เพิม่ศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรู้ในงานที่
รับผิดชอบ

4.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ตามสาขาทีรั่บผิดชอบ

90% 95%

5.เพิม่ศักยภาพของนักศึกษาใหเ้ป็นผู้ทีม่ีทักษะเย่ียม 5.1 ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

75% 80%

6.1 จ านวนกจิกรรมทีป่ฏิบัติตามข้อก าหนด 4 ข้อ 5 ข้อ

 1) อยู่ในสถานทีใ่ช้งานได้ดี
  2) มีความเพยีงพอ
  3) มีความทันสมัย
  4) ผู้ใช้มีความพงึพอใจ
  5) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง

6.2 มีการปรับปรุงโดยใช้ผลประเมิน ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติทุกข้อ

6.จดัใหม้ีครุภัณฑ์และทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เพยีงพอ และทันสมัย

กลยุทธ์(Strategy) ตัวชี้วัด(KPI)
เป้าหมาย(Target)

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  สร้างคนดี คนเก่ง มีทกัษะในการท างาน

2563

5 ข้อ

85%

95%

90%

ปฏิบัติทุกข้อ



ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562
1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิ
ปญัญาชาวบา้นและคลังปญัญาชุมชน

1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิ
ปญัญาชาวบา้นและคลังปญัญาชุมชน งานความร่วมมือ

2.1 โครงการต่อยอดอุปกรณ์ประกอบอาชีพของ
ชุมชน

2.1 โครงการต่อยอดอุปกรณ์ประกอบอาชีพของ
ชุมชน

งานวิจัยฯ

2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยฯ

2.3 โครงการ FIX IT CENTER 2.3 โครงการ FIX IT CENTER งานความร่วมมือ

2.4 โครงการชมรมวิชาชีพ 2.4 โครงการชมรมวิชาชีพ งานกิจกรรม
2.5 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ 2.5 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

3.1 โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานของ
ผู้เรียน

3.1 โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานของ
ผู้เรียน

ฝ่ายวิชาการ

3.2 โครงการพัฒนาทกัษะ
การวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

3.2 โครงการพัฒนาทกัษะการวิจัยนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยฯ

3.3 โครงการจัดท าเอกสารผลงาน
ทางวิชาการ

3.3 โครงการจัดท าเอกสารผลงาน
ทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม(Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

ปกีารศึกษา 2563
1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิ
ปญัญาชาวบา้นและคลังปญัญาชุมชน

2.1 โครงการต่อยอดอุปกรณ์ประกอบอาชีพของ
ชุมชน
2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2.3 โครงการ FIX IT CENTER
2.4 โครงการชมรมวิชาชีพ
2.5 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์

3.1 โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานของผู้เรียน
3.2 โครงการพัฒนาทกัษะการวิจัยนวัตกรรมส่ิงระ
ดิษฐ์

3.3 โครงการจัดท าเอกสารผลงาน
ทางวิชาการ



ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562
3.4 โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

3.4 โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

งานวิจัยฯ

3.5 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ 3.5 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
4.1 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ

4.1 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ งานประชาสัมพันธ์

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
และวิทยุชุมชน

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
และวิทยุชุมชน

งานประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม(Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

ปกีารศึกษา 2563
3.4 โครงการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
3.5 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์
4.1 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
และวิทยุชุมชน



ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ
1.1 โครงการจดัท าหอ้งเรียนเทคโนโลยี 1.1 โครงการจดัท าหอ้งเรียนเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ

1.2 โครงการประกวดหอ้งเรียน
เทคโนโลยี

1.2 โครงการประกวดหอ้งเรียน
เทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ

1.3 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส าหรับหอ้งเรียน
เทคโนโลยี

1.3 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส าหรับหอ้งเรียน
เทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ

1.4 โครงการประกวดการใช้หอ้งเรียน
เทคโนโลยี

1.4 โครงการประกวดการใช้หอ้งเรียน
เทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ

1.5 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้ แกชุ่มชน
ด้านเทคโนโลยี

1.5 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้ แกชุ่มชน
ด้านเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ

2.1 โครงการวิเคราะหส์มรรถนะ
สาขางาน

2.1 โครงการวิเคราะหส์มรรถนะ
สาขางาน

ฝ่ายวิชาการ

2.2 โครงการวิเคราะหแ์ผนการ
เรียน

2.2 โครงการวิเคราะหแ์ผนการ
เรียน

ฝ่ายวิชาการ

2.3 โครงการส ารวจความพงึพอใจสถาน
ประกอบการต่อนักเรียน

2.3 โครงการส ารวจความพงึพอใจสถาน
ประกอบการต่อนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

2.4 โครงการปรับปรุงสมรรถนะสาขางานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน

2.4 โครงการปรับปรุงสมรรถนะสาขางานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กจิกรรม(Initiative)
ปีการศึกษา 2563

1.1 โครงการจดัท าหอ้งเรียนเทคโนโลยี

1.2 โครงการประกวดหอ้งเรียน
เทคโนโลยี

1.3 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส าหรับหอ้งเรียน
เทคโนโลยี
1.4 โครงการประกวดการใช้หอ้งเรียน
เทคโนโลยี

1.5 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้ แกชุ่มชน
ด้านเทคโนโลยี

2.1 โครงการวิเคราะหส์มรรถนะ
สาขางาน

2.2 โครงการวิเคราะหแ์ผนการ
เรียน

2.3 โครงการส ารวจความพงึพอใจสถาน
ประกอบการต่อนักเรียน

2.4 โครงการปรับปรุงสมรรถนะสาขางานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน



ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ

2.5 โครงการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษา

2.5 โครงการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

3.1 โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน 3.1 โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ฝ่ายวิชาการ

3.2 โครงการสนับสนุนต่อยอดความรู้ และ
นวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน

3.2 โครงการสนับสนุนต่อยอดความรู้ และ
นวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน

ฝ่ายวิชาการ

4.1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 4.1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

5.1 โครงการพฒันาศักยภาพของนักเรียน/
นักศึกษา เพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นสอบ 
V-net

5.1 โครงการพฒันาศักยภาพของนักเรียน/
นักศึกษา เพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นสอบ 
V-net

ฝ่ายวิชาการ

6.1 โครงการอบรมการท า e-learning 6.1 โครงการอบรมการท า e-learning
ฝ่ายวิชาการ

7.1 โครงการอบรมใหค้วามรู้การท าเอกสาร
งานวิชาการ

7.1 โครงการอบรมใหค้วามรู้การท าเอกสาร
งานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

8.1 โครงการประกวดผลงานทางวิชาการ 8.1 โครงการประกวดผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

3.1 โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน

2.5 โครงการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

โครงการ/กจิกรรม(Initiative)

5.1 โครงการพฒันาศักยภาพของนักเรียน/
นักศึกษา เพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นสอบ 
V-net

6.1 โครงการอบรมการท า e-learning
7.1 โครงการอบรมใหค้วามรู้การท าเอกสาร
งานวิชาการ

8.1 โครงการประกวดผลงานทางวิชาการ

3.2 โครงการสนับสนุนต่อยอดความรู้ และ
นวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน

4.1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ



2561 2562

2.เพิม่ศักยภาพของครูใหม้ีความรู้ในสาขาวิชา
ทีรั่บผิดชอบ

ร้อยละของบุคลากรสายการสอนทีไ่ด้รับการเพิม่
ศักยภาพ

80% 80%

3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัภาค
เอกชน สถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบั

ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ
3 แหง่ 4 แหง่

4.เพิม่ศักยภาพของนักศึกษาใหเ้ป็นผู้มีทักษะเย่ียม ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเข้าร่วมแต่ละโครงการ

90% 90%

เป้าหมาย(Target)ร้อยละ

ยทุธศาสตร์ที ่4 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาใช้
ภาษาต่างประเทศเพิม่ขึ้น

กลยุทธ์(Strategy) ตัวชี้วัด(KPI)

20%20%
1.พฒันาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่การส่ือสาร

2563

80%

5 แหง่

95%

20%



2561 2562
1.1 ร้อยละอตัราของหน่วยการใช้ไฟฟา้ และ
ประปาของวิทยาลัยลดลง

4% 7%

1.2 ร้อยละนักศึกษาของวิทยาลัยที่
ร่วมโครงการประหยัดไฟช่วยชาติ

60% 70%

1.3 จ านวนนักศึกษาพฒันาเป็นผู้ประกอบการ
บัญชีครัวเรือน

6% 7%

1.4 จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัยที่
ร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

10% 20%

2.1 จ านวนวัสดุครุภัณฑ์ทีซ่่อม และน า
กลับมาใช้ใหม่ได้

40 ชิ้น 50 ชิ้น

2.2 ร้อยละของนักศึกษาทีร่่วมโครงการ
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม

40% 50%

2.3 ร้อยละของนักศึกษาทีร่่วมโครงการปลูก
ต้นไม้เพือ่แม่ ท าความดีเพือ่พอ่

25% 30%

2.4 จ านวนคร้ังของการจดัโครงการ Big 
Cleaning Day

ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง

60%

35%

ปีละ 2 คร้ัง

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์(Strategy) ตัวชี้วัด(KPI)
เป้าหมาย(Target)

1.ส่งเสริมใหน้ักเรียนนักศึกษารู้จกัการประหยัดและอด
ออม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ
การเป็นผู้ประกอบการ

2.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2563
8%

80%

8%

30%

60 ชิ้น



ยทุธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2561 2562
3.1 ร้อยละของนักศึกษาทีร่่วมโครงการ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP ในจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา

6% 7%

3.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในจงัหวัด
ทีไ่ปศึกษาดูงานมา 3 ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์

3.3 จ านวนวิทยากร หรือปราชญช์าวบ้าน หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่าใหค้วามรู้ หรืออบรม
ภายในวิทยาลัย

5 คน 6 คน

4.1 ร้อยละบุคลากรของวิทยาลัยทีเ่ข้าอบรม
ความรู้เร่ือง ระบบบริหารจดัการ อาชีวศึกษา 
RMS / VDIS

90% 90%

4.2 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการ
การออกเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบังานทะเบียน 
และงานวัดผล อยู่ในระดับ 3.51 ขึ้น

ไป
อยู่ในระดับ 3.51 ขึ้น

ไป

4.3 ร้อยละของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของวิทยาลัย
เพิม่ขึ้น

10% 20%

2563
3.ส่งเสริมความรู้จากปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.พฒันาการบริหารงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้บริหารจดัการและใหบ้ริการ

8%

3 ผลิตภัณฑ์

7 คน

90%

อยู่ในระดับ 3.51 
ขึ้นไป

30%

กลยุทธ์(Strategy) ตัวชี้วัด(KPI)
เป้าหมาย(Target)



ยทุธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2561 2562
5.1 จ านวนแกนน านักศึกษาทีไ่ด้รับการอบรม
เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการเป็น
ผู้ประกอบการ

40 คน 50 คน

5.2 จ านวนแกนน านักศึกษาทีไ่ด้ศึกษาดูงาน 
ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงและการเป็น
ผู้ประกอบการ

40 คน 50 คน

5.3 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพีช่่วยน้อง 50 คน 60 คน
5.4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกนักนิแบ่ง
กนัใช้

100 คน 200 คน

6.1 จ านวนคู่มือประกนัคุณภาพ 1 เล่ม 1 เล่ม 

6.3 ระดับความพร้อมในการเตรียมการรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน

ดี ดี

6.4 จ านวนคร้ังของโครงการศึกษาดูงาน
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ

1 คร้ัง 1 คร้ัง

1 เล่ม

ดี

1 คร้ัง

90 คน

5. บูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอนเร่ืองปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติ

6.  บูรณาการ การประกนัคุรภาพ เพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 6.2 จ านวนผู้เข้าอบรม ความรู้เกีย่วกบัการ

ประกนัคุณภาพภายใน
70 คน 80 คน

60 คน

60 คน

700 คน
300 คน

กลยุทธ์(Strategy) ตัวชี้วัด(KPI)
เป้าหมาย(Target)

2563


