
 

คำสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

 

ที่   034/2564 

เรื่อง  มอบหมายงานผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 5 ด้าน 

---------------------- 

 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เรื่องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ให้ใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  นั้น 

 เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิผล สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
จงึมอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.1 นางวันวิสา           โรจนบุญธรรม  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

  1.2 นายพรพิชัย          อรรคบุตร  เจ้าหน้าที ่
1.3 นายวุฒิพงศ์   ตื้อคำ   เจ้าหน้าที ่

  1.4 นายไพรวัลย์          นพตะนา   เจ้าหน้าที ่
1.5 นายทวีรัตน์   รอดจันทร์  เจ้าหน้าที ่

  1.6 นางสาวกรกมล      ทรงกรานต์  เจ้าหน้าที ่
1.7 นางสาวเสาวภา      โมริดา   เจ้าหน้าที ่

  1.8 นาย กริษณุ          ไชยวงษ ์   เจ้าหน้าท ี     
  1.9 นางสาวนันท์นภัส    ศิรวงศ์ภัสสรา  เจ้าหน้าที ่
  1.10 นายกรวิทย์          พิริยะอรุณโรจน์  เจ้าหน้าที ่



  1.11 นายพิศวัสน์ เจริญถัมภ์  เจ้าหน้าที ่
  1.12 นายเนรมิตร ภักด ี   เจ้าหน้าที ่
  1.13 นางสาวพิกุลทอง ทรัพย์วิบูลย์  เจ้าหน้าที ่
  1.14 นางสาวปิยรัตน์ คำควร   เจ้าหน้าที ่
  1.15 นางสาวณัฐวรัญจ์  จันทร์เขียว  เจ้าหน้าที ่
   

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

   2.1 นางสาวดวงฤดี ศรีมณี   หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

   2.2 นางสาวรัชนี    นามโยธา  เจ้าหน้าที ่
                      2.3 นายมีชัย  จิตมั่น   เจ้าหน้าที ่
       2.4 นางสาววรัญญา      สมบูรณ์   เจ้าหน้าที ่

 2.5 นางสาวรัตติยา     ศรีชัยมูล  เจ้าหน้าที ่
   2.6 นางสาวชลธิชา     จิตมั่น   เจ้าหน้าที ่
   2.7 นางสาวดวงใจ     โสภา   เจ้าหน้าที ่
            2.8 นายทวีศักดิ ์ อำภา   เจ้าหน้าที ่
   2.9 นางสาวชุติมา วิยาสิงห์   เจ้าหน้าที ่
   2.10 นางสาวศิรินภา  วิวาสุขุ   เจ้าหน้าที ่
   2.11 นายภูริวัตต์ เขียวอุไร   เจ้าหน้าที ่
   2.12 นายคณนาถ พรมรังฤทธิ์  เจ้าหน้าที ่
   2.13 นายณัฐนนท์ หงษ์เวียงจันทร์  เจ้าหน้าที ่
   2.14 นายกฤษกร วงษ์บริสุทธิ์  เจ้าหน้าที ่
   2.15 นางสาวพิมพ์จิตรา  โยโต   เจ้าหน้าที ่
   2.16 นางสิริมา  ชัยพันธ์   เจ้าหน้าที ่
       
 3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

     3.1 นายนาวิน   พรหมกุล  หัวหน้าผู้รับชอบ 

               3.2 นายอัคคพงษ ์ ธโนทัยพร  เจ้าหน้าที ่
              3.3  นางสาวจันทร์สุดา  วงศ์พิพันธ์  เจ้าหน้าที ่
             3.4 นางสาวศิริวรรณ์   บุญแย้ม   เจ้าหน้าที ่
   3.5 นางสาวเกวลี เกตุแจ้   เจ้าหน้าที ่
   3.6 นางสาวณัฐิกา   ชูเสน   เจ้าหน้าที ่
   3.7 นางสาวสุพัตรา       โชติวรรณ  เจ้าหน้าที ่



   3.8 นางสาวจริภรณ์ เจริญเมือง  เจ้าหน้าที ่
   3.9 นางสาวเสาวณีย ์ การเพียร  เจ้าหน้าที ่
   3.10 นางสาววัชรินทร์   ปิ่นแก้ว   เจ้าหน้าที ่
 

 4. ด้านการมีส่วนร่วม  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

     4.1 นายวีรวัฒก์  นิลโมจน์   หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

  4.2 นายเกรียงศักดิ ์ ไชยภาพ   เจ้าหน้าที ่
            4.3 นายสัญญา   สำเภา   เจ้าหน้าที ่
            4.4 นายทัศพร   ทานา   เจ้าหน้าที ่
            4.5 นางสาวพัชราพร ชัยเทศ   เจ้าหน้าที ่
  4.6 นายรงษ์     เรืองวงษ ์  เจ้าหน้าที ่
  4.7 นางสาวปิยะมาศ สาระขันธุ์  เจ้าหน้าที ่
  4.8 นางสาวอรวรรณ  พันธุ์วิไล   เจ้าหน้าที ่
  4.9 นางวัชรี  สีแดง   เจ้าหน้าที ่
  4.10 นางสาวกฤชมน น่วมเจริญ  เจ้าหน้าที ่
  4.11 นายประกาศิต ธรรมวงศ์  เจ้าหน้าที ่
  4.12 นายสังคม    ปณะราช  เจ้าหน้าที ่
  4.13 นายชัชวาลย์  อินทร์อำคา  เจ้าหน้าที ่
  4.14 นายชาวิช  ธัญวุฒิภัทร  เจ้าหน้าที ่
  4.15 นางสาวสุภาสินี ใจวงค ์   เจ้าหน้าที ่
    

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

             5.1 นายสนธยา    มีพันธุ์   หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

             5.2 นายนพพร    วัฒนสิทธิ์  เจ้าหน้าที ่
             5.3 นายณรงค์     ทะโคดา   เจ้าหน้าที ่
             5.4 นายเชิดวงศ์  ฤกษ์ใหญ่  เจ้าหน้าที ่
  5.5 นายพงศธร  ปัญญาเจริญ  เจ้าหน้าที ่
  5.6 นายเธียรพงษ์      ทาระขจัด  เจ้าหน้าท ี

  5.7 นายชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต  เจ้าหน้าที ่
5.8 นางสาวณัชมน เพ็งศร ี   เจ้าหน้าที ่
5.9 นางสาวอัจฉรา สุขเกษม   เจ้าหน้าที ่
5.10 นางสาวราตรี เอ่ียมองค ์  เจ้าหน้าที ่



5.11 นางสาวนภาวัลย์ งามนัก   เจ้าหน้าที ่
 

   อำนาจหน้าที่ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

2. จัดทำแฟ้มข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 5 ด้าน  
 3. ส่งข้อมูล และหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสำนักประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

 
 

   

                         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                         สั่ง  ณ  วันที่ 16  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 

 

                  (นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 


