ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้ง,ที่ตั้ง,เนื้อที่
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ตั้งอยูที่ 68 หมู 4 ตําบลบานแถว อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัด ตั้ง
ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2536 บนพื้นที่ 67 ไร และไดรับงบประมาณการกอสรางตัวอาคารตางๆจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษา) โดยไดเปดทําการสอนตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนมา
เนื้อที่โดยรวมของวิทยาลัยฯ สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา)ไดรับ อนุญาตจาก
เทศบาลตําบลเจาเจ็ด (เดิมคือสุขาภิบ าลตําบลเจาเจ็ด ) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหใชที่ดินในการ
กอสรางวิทยาลัยการอาชีพเสนา เพื่อวัตถุประสงคในการจัดบริการการเรียนการสอนในสายอาชีพ ตามความตองการ
ของชุมชนและบุคคลทั่วไปในทองถิ่น

ตราสัญลักษณประจําวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สีประจําวิทยาลัยสีแดง/สีเขียว
สีแดง หมายถึง พลังความเขมแข็งความอดทน ความรอบรู และมีทักษะ
สีเขียว หมายถึง ความสําเร็จ
ความหมายรวมของสีแดง/สีเขียว คือ ผูม ีพลังความเขมแข็ง มีความอดทน มีความรู มีทักษะ วิชาชีพ
ประสบความสําเร็จทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ อยูในสังคมอยางมีความสุข
เนื้อที่โดยรวมของวิทยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษา)ไดรับ
อนุญาตจากเทศบาลเจาเจ็ด(เดิมคือสุขาภิบาลตําบลเจาเจ็ด) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหใชทดี่ ินในการ
กอสรางวิทยาลัยการอาชีพเสนา เพื่อวัตถุประสงคในการจัดบริการการเรียนการสอนในสายอาชีพ ตามความตองการ
ของชุมชนและบุคคลทั่วไปในทองถิ่น
ปการศึกษา 2538 เปดทําการสอนครั้งแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3
สาขางานคือ สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส และสาขางานการบัญชี
ปการศึกษา 2539 เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิม่ อีก 2 สาขางาน
คือ สขางานยานยนต และสาขางานเชือ่ มโลหะ
ปการศึกษา 2542 เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งแรกในสาขา
งานเทคนิคยานยนตและสาขางานการบัญชี

ปการศึกษา 2545 เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขา
งาน คือ สาขางานแมคคาทรอนิกส
ปการศึกษา
2546
สถานศึกษาไดทําโครงการการลงนามความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทในกลุมแพนและเอคโค (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมรองเทา เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรดาน
อุตสาหกรรมรองเทา และเครื่องหนังแหงเดียวในประเทศไทย
ปการศึกษา 2549 เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 1 สาขางานคือ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 2 สาขางาน คือ
เทคนิคคอมพิวเตอร และสาขางานติดตัง้ ไฟฟา
ตั้งแตเปดทําการสอนจนสิ้นปการศึกษา 2550 มีนกั ศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ
ปวส. ตามสาขาดังตอไปนี้
 ระดับ ปวช. ประกอบดวย สาขางานยานยนต,สาขางานเชื่อมโลหะ,สาขางานไฟฟากําลัง,
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ,สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย
 ระดับ ปวส. ประกอบดวย สาขางานเทคนิคยานยนต,สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ,สาขา
งานติดตัง้ ไฟฟา,สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร,สาขางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมรองเทาและ
สาขางานการบัญชี
นอกจากหลักสูตรปกติในระดับ ปวช. และปวส. วิทยาลัยการอาชีพเสนาไดจดั หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย
และจัดทําโครงการตางๆตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การดําเนินงานในปจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 2 ประเภทวิชา คือ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย
สาขางานยานยนต
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบดวย 2 ประเภทวิชา คือ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย
สาขางานเทคนิคยานยนต
สาขางานติดตั้งไฟฟา
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู อาจารยของวิทยาลัยฯ อยางมีระเบียบ ตอเนื่อง สม่ําเสมอและ สงเสริมให
ครูไดพฒ
ั นาเอกสารการเตรียมการสอนและเอกสารชวยสอนตลอดจนเอกสารประกอบคําบรรยายตําราหนังสืออางอิง
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเรียนการสอนของวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาการสงเสริมการใชเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อเรงรัดคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯใหบังเกิดผล
5 เพื่อสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาการติดตามและการประเมินผลของครู อาจารย โดยมี เปาหมายที่จะ
นําผลการวิจัยติดตามและประเมินผลไปใชประโยชน
6. เพื่อพัฒนาหองสมุดเครือขายการเรียนรูแ ละศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเอง
ของนักเรียนนักศึกษา
7. เพื่อพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบตั ิการตาง ๆ ใหไดเกณฑมาตรฐาน
8. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา การจัดการ
9. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคการสอนของครู อาจารย โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของวิทยาลัย ฯ
10. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทยและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร ในวิทยาลัย ฯ

วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิสัยทัศน
นําพาสังคมไปสูการพัฒนาอยางมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปรัชญาของสถานศึกษา

“เรียนดี ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําพัฒนาสังคม”

พันธกิจ
จัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและ
เสมอภาค วิจัยและสรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ

อัตลักษณ
มีคุณธรรม นําความรู สูการพัฒนา

เอกลักษณ
เปนแหลงเรียนรู เชิดชูคุณธรรม ใหความรวมมือ สูการมีงานทํา

แนวปฏิบัตินําไปสูเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดระบบการศึกษาใหนักเรียนมีโอกาสไดรับการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเ รียนใหเต็มตาม
ศักยภาพและไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู – อาจารย ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนผูนําทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ ที่จะสนองปรัชญาแนวคิดและเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตรและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 หลักยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ยุทธศาสตรที่ 3 หลักยุทธศาสตรการมุงสูมาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เปาหมายการใหบริการระดับวิทยาลัย
1. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ขยายโอกาสการอาชีวศึกษาทั่วถึงเพื่อรองรับ
บุคลากรของประกอบการและชุมชน
2. จัดใหมีการเรียนการสอนในแผนกทีย่ ูในความตองการของตลาดแรงงาน
3. ผลิตทรัพยากรทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรมในปริมาณที่เหมาะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามทิศทางของ
ประเทศ
4. จัดใหมีองคความรูแ กประชาชน ละองคกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุม

