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ค าน า 

ด้วยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยให้
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559  
ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้  

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น 

 
 

งานประกันคุณภาพ 
ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ 
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ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  เดิมชื่อ  โรงเรียนพณิชยการอยุธยาและเปลี่ยนเป็น

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา  อีกครั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพ้ืนที่ 11 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา  ได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ตั้งอยู่เลขที่ 94  หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ 

ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามใบอนุญาตเลขที่ 1715/2521 โดย

เปิดสอนหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ โดยมี นางสาวสมจิตร ศิริเสนา 

เป็นผู้รับใบอนุญาต วิชาที่เปิดสอนคือ  วิชาพาณิชยกรรม  

ปี  พ.ศ.2524 วิทยาลัยฯจึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2520เป็น 2524 ของกรมอาชีวศึกษา และ

ในปีเดียวกันได้เปิดท าการสอน 2 รอบ มีจ านวนนักศึกษา ประมาณ  4,000  คน  

ปี  พ.ศ.2525 ได้ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาการบัญชีและ

การตลาดในภาคเช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ ใน

ภาคบ่าย  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา ” 

ปี  พ.ศ.2527 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอีก 1 สาขา คือ คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

ปี  พ.ศ.2531 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. จากเดิมซึ่งใช้

หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  เป็นหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  และขอเพ่ิมหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวท.  โดยสรุปมีหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนนี้ รวม 2 หลักสูตรด้วยกัน 

ปี  พ.ศ.2533 ได้รับอนุญาตเปิดสอนสายวิชาอุตสาหกรรมเพ่ิมอีก 1 หลักสูตร รวม 3 สาขาวิชา

คือ  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างยนต์  หลักสูตรวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.  

ปี  พ.ศ.2536 ได้รับอนุญาตเปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. 
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ปี  พ.ศ.2537 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2538 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ – เทคนิคยานยนต์ 

ปี  พ.ศ.2540 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ปี  พ.ศ.2541 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

ปี  พ.ศ.2542 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้แผนการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) คือใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 ของสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล  และใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 ของ

กรมอาชีวศึกษา ตามสาขาท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดสอน 

ปี  พ.ศ.2546 ขอขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา  

พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ขอขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 

2545  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  สาขางานภาษาต่างประเทศ 

ปี  พ.ศ.2547 โรงเรียนได้จัดตั้งบริษัท การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอยุธยา อบรมหลักสูตร

ระยะสั้นทุกสาขา และให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษาของวิทยาลัย     

ปี  พ.ศ.2549 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

ปี  พ.ศ.2550 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และสาขาวิชาการออกแบบ 
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ปี  พ.ศ.2551 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาแม่พิมพ์ 

ปี  พ.ศ.2552 ขอเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขาวิชาค้าปลีก 

ปี  พ.ศ.2553 วิทยาลัยได้จัดตั้ง ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานใหม่โดยน าเอา  IT 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยที่สุดมาบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ 

ปี  พ.ศ.2554 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ

อยุธยา 

ปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับอาเซียนในปี 2558 โดยการ 

ระดมสมอง  โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา 

ปี พ.ศ.2556 วิทยาลัยขออนุญาตใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  

กระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการศึกษาตามนโยบายของรัฐ  โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง

และเป็นคนดี  สามารถรับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งอยู่ภายใต้ปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า 

 “เรียนดี  ประพฤติเด่น  เป็นกีฬา  พัฒนาสังคม” 

สภาพการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

ที่ตั้ง : เลขที่  94  หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3533-5873  โทรสาร 0-3533-5873 ต่อ 100 

ประวัติและสภาพทั่วไป :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นท่ีประมาณ  11 ไร่3 งาน  64  ตารางวา   
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ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2521  หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  โดยมี 

นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เดิมชื่อ “ โรงเรียนพณิชยการอยุธยา ”  ต่อมาได้เปิดสอน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นในปี  2533  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา  ”  

และ วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาในปัจจุบัน  จัดการเรียนการสอน หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

คติพจน์  ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา   

คติพจน์ 

ปญฺญา    นรานํ     รตนํ 

ปัญญาเป็นเครื่องประดับของนรชน 

ปรัชญา 

“ เรียนดี   ประพฤติเด่น   เป็นกีฬา   พัฒนาสังคม ” 

วิสัยทัศน์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณภาพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และท านุบ ารุง        
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต  บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

4.   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สิ่งประดิษฐ์ของ   
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      บุคลากรและวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 

5.   จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กร  ชุมชน  สังคม  

            สู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

6.   ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ 

        เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัย มีมาตรฐานต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

8.   วิทยาลัยมีระบบตรวจสอบและติดตามตามหลักมาตรฐานสากล 

9.   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์  

 1.  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้สอดคล้อง   กับตลาดแรงงานและมาตรฐานสากล 

 2.  ปลูกฝังค่านิยมของสังคมแห่งความเป็นไทย 

 3.  จัดให้มีการเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

 4.  จัดให้มีสวัสดิการและขวัญก าลังใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 5.  จัดระบบการจ้างและก าหนดเงินเดือน  ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 

 6.  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย  งานวิชาการ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  พัฒนาถ่ายทอด 

      องค์ความรู้สู่ชุมชน 

 7.  จัดให้มีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยนวัตกรรม  (RIN) 

 8.   ขยายการท าความร่วมมือกับชุมชน  สังคม  ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

 9.  ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 10. จัดระบบดูแลอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ 

11. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 12.  เร่งรัดส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ที่พึงประสงค์ให้เกิดค่านิยม 
 

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา  เพ่ือเป็นวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนชั้นน าของประเทศสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  ต้องการให้เยาวชนของชาติ  

เป็นคนเก่ง  คนดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ตราสัญลักษณ์ประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
 

 

 

 

สัญลักษณ์และความหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

 

สีประจําวิทยาลัย 

 ฟ้า  -  แสด 

สีฟ้า  หมายถึง  สัญลักษณ์ของการพาณิชย์ 

                     สีแสด  หมายถึง  ความอดทน  ความอดกลั้น  ความเข้มแข็ง  

เพลงมาร์ชของวิทยาลัย 

 มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา                  
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มาตรฐานสถานศึกษาการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปีการศึกษา 2560  

 

ที่ มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

(จ านวน 2 ตัวบ่งชี้) 
ทุกตัวบ่งชีม้ีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
(จ านวน 6 ตัวบ่งชี้) 

ทุกตัวบ่งชีม้ีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้) 

ทุกตัวบ่งชีม้ีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
(จ านวน 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ 4.1 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีชึ้นไป 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

 

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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