
 
 
 

คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ท่ี วทอ 014/2564  

เร่ือง แต่งต้ังผู้บริหาร และครูในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 
......................................................................... 

 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จะเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ให้แก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน และเพื่อศึกษาความรู้
เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในระหว่างวันท่ี 5 เมษายน 2564 
ถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2564  

เพื่อให้การเปิดเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียน และการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน 
ประจำปกีารศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
จึงแต่งต้ังผู้บริหาร และครูในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
    1) นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี  ประธานกรรมการ 
    2) นายนาวิน   พรหมกุล  รองประธานกรรมการ 
    3) นายเกรียงศักดิ์  ไชยภาพ   กรรมการ 
    4) นางวันวิสา   โรจนบุญธรรม  กรรมการ   
    5) นายนพพร   วัฒนสิทธิ์  กรรมการ 

      6) นายสนธยา  ชัยพันธ ุ์   กรรมการ 
      7) นางสาวดวงฤดี  ศรีมณี   กรรมการ 

    8) นายวีรวัฒก ์  นิลโมจน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

      หน้าที่   
    1) กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนด 
    2) ให้คำปรึกษา สนับสนุนและอำนวยการในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร ้อนให้ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินการ 
1) นางวันวิสา  โรจนบุญธรรม  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวดวงฤดี  ศรีมณี   รองประธานกรรมการ 
3) นายไพรวัลย ์  นพตะนา  กรรมการ 

 
/4) นางสาว... 



4) นางสาวเสาวภา  โมริดา   กรรมการ  
5) นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์  กรรมการ 
6) นายวุฒิพงศ์  ต้ือคำ   กรรมการ 
7) นายสัญญา  สำเภา   กรรมการ 
8) นางสาวชลธิชา  จิตมั่น   กรรมการ 
9) นางสิริมา   ชัยพันธุ์   กรรมการ 
10) นางสาวชุติมา  วิยาสิงห ์  กรรมการ 
11) นางสาวศิรินภา  วิวาสุขุ   กรรมการ 
12)  นางสาวจันทร์สุดา วงศ์พิพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 

  

      หน้าที่    
    1) ประชุมช้ีแจงครูผู้สอนรายวิชาและมอบหมายรายวิชาในการเรียนภาคฤดูร้อน 
    2) จัดทำแผนการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    3) ดำเนินการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    4) กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนด 

 

3. ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา ของนักเรียนนักศกึษาระบบปกติ ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563 
 

      3.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   1) นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์   
   2) นางสาวกรกมล  ทรงกรานต์   
   3) นางสาวอรวรรณ  พันธุ์วไิล    
   4) นางสาวรัชนี     นามโยธา   
      3.2 สาขาวิชาการตลาด   

1) นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์   
   2) นายพิศวัสน์   เจริญถัมภ์   
   3) นางสาวลักษณ์อนงค์  ศรีชัยมูล   
      3.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   1) นายไพรวัลย์   นพตะนา   
   2) นายกรวิทย์   พิริยะอรุณโรจน ์   
   3) นางสาวนันท์นภัส  ศิรวงศ์ภัสสรา   
   4) นางสาวกฤชมน  น่วมเจริญ   
   5) นายเธียรพงษ ์  ทาระขจัด   
   6) นางสาวรัตติยา  ศรีชัยมูล   
 

/7) นางสาว... 



 
   7) นางสาววรัญญา  สมบูรณ์    
   8) นางสาวพรนิภา  จันทบุตร   

    3.4 สาขาวิชาการโรงแรม 
   1) นางสาวเสาวภา    โมริดา    
   2) นางสาวพัชราพร  ชัยเทศ    
   3) นายชาวิช   ธัญวุฒิภัทร   
   4) นางสาวณัฐสุดา  วิเศษชาติ   
      3.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1) นางวัชรี   สีแดง    
2) นางสาวพิกุลทอง  ทรัพย์วิบูลย์   
3) นางสาวปิยะรัตน์  คำควร    

      3.6 สาขาวิชาช่างยนต์ 
   1) นายวุฒิพงศ์   ต้ือคำ    
   2) นายเนรมิตร   ภักด ี    
   3) นายสังคม   ปณะราช   
   4) นายประกาศิต   ธรรมวงษ ์   
   5) นางสาวดวงใจ   โสภา    
   6) นายเชิดวงค์   ฤกษ์ใหญ่   
   7) นายทัศพร   ทานา    

8) นายทวีศักดิ์   อำภา    
9) นายตะวัน   สิงห์แก้ว    
10) นายชัชวาลย์   อินทร์อำคา   
11) นายพงศธร   ปัญญาเจริญ   

      3.7 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
   1) นายสัญญา   สำเภา    
   2) นายทวีรัตน์   รอดจันทร์   
   3) นายนิวัฒน ์   ขันธ์เครือ   

4) นายมีชัย   จิตมั่น     
   

หน้าที่ 
(1) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและตามท่ี

ได้รับมอบหมายใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     (2) ประเมินผลการสอนและส่งผลการเรียนตามเวลาท่ีกำหนด 
 

/4. ครูผู้สอน... 



 
 

4. ครูผู ้สอนในแต่ละสาขาวิชา ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีลงทะเบียนเรียน 
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 

 

      4.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   1) นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์   
   2) นางสาวกรกมล  ทรงกรานต์   
   3) นางสาวอรวรรณ  พันธุ์วไิล    
   4) นางสาวรัชนี     นามโยธา   
      4.2 สาขาวิชาการตลาด   

1) นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์   
   2) นายพิศวัสน์   เจริญถัมภ์   
   3) นางสาวลักษณ์อนงค์  ศรีชัยมูล   
      4.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   1) นายไพรวัลย์   นพตะนา   
   2) นายกรวิทย์   พิริยะอรุณโรจน ์   
   3) นางสาวนันท์นภัส  ศิรวงศ์ภัสสรา   
   4) นางสาวกฤชมน  น่วมเจริญ   
   5) นายเธียรพงษ ์  ทาระขจัด   
   6) นางสาวรัตติยา  ศรีชัยมูล   
   7) นางสาววรัญญา  สมบูรณ์    
   8) นางสาวพรนิภา  จันทบุตร   

    4.4 สาขาวิชาการโรงแรม 
   1) นางสาวเสาวภา    โมริดา    
   2) นางสาวพัชราพร  ชัยเทศ    
   3) นายชาวิช   ธัญวุฒิภัทร   
   4) นางสาวณัฐสุดา  วิเศษชาติ   
      4.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1) นางวัชรี   สีแดง    
2) นางสาวพิกุลทอง  ทรัพย์วิบูลย์   
3) นางสาวปิยะรัตน์  คำควร    
 
 
 
 

/4.6 สาขาวิชา... 



 
      4.6 สาขาวิชาช่างยนต์ 
   1) นายวุฒิพงศ์   ต้ือคำ    
   2) นายเนรมิตร   ภักด ี    
   3) นายสังคม   ปณะราช   
   4) นายประกาศิต   ธรรมวงษ ์   
   5) นางสาวดวงใจ   โสภา    
   6) นายเชิดวงค์   ฤกษ์ใหญ่   
   7) นายทัศพร   ทานา    

8) นายทวีศักดิ์   อำภา    
9) นายตะวัน   สิงห์แก้ว    
10) นายชัชวาลย์   อินทร์อำคา   
11) นายพงศธร   ปัญญาเจริญ   

      4.7 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
   1) นายสัญญา   สำเภา    
   2) นายทวีรัตน์   รอดจันทร์   
   3) นายนิวัฒน ์   ขันธ์เครือ   

4) นายมีชัย   จิตมั่น    
  

หน้าที่ 
1) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและตามท่ี  

     ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) ประเมินผลการสอนและส่งผลการเรียนตามเวลาท่ีกำหนด 

 

5. ฝ่ายการเงินและการบัญช ี
   1) นายนาวิน   พรหมกุล  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวเกวลี    เกตุแจ้   รองประธาน 
   2) นางสาวณัฐิกา   ชูแสน   กรรมการ 
   3) นางสาวสุพัตรา    โชติวรรณ  กรรมการ 
   4) นางสาวเสาวนีย์  การเพียร  กรรมการ 
   5) นางสาวศิริวรรณ์    บุญแย้ม   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่  รับผิดชอบในการชำระค่าลงทะเบียน การจัดเก็บเงินค่าลงทะเบียน การเบิก-
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด และจัดเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินให้ถูกต้องเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
 

 
/ท้ังนี้ ต้ังแต่... 



 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  มีนาคม  2564 
 

 
(นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


