คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ที่ 194 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช(ฉบับปรับปรุง)
***********************

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานตามโครงสร้างวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องตามพรบ.
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการประเมินผลสํานักงาน
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) จึงขอแต่งตั้งบุคลากรของวิทยาลัยฯ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯ ที่
กําหนด และคําสั่งใดที่ขัดแย้งกับคําสั่งนี้ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มีหน้าที่กําหนดนโยบาย ให้ความเห็น แนะนํา ให้คําปรึกษา เสนอแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
นายธานินทร์ โสภิกุล
สกุลณี
นางปัทมา
นายวิทยา
ดีทอง
นางอัญจนา คงนุ่น
นายณัฐวัตร อินทรภักดี
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

นางดวงนภา อุทัยรัตน์
นางสุจิตตรา มินา
นางโสภา เรณุมาศ
นายยงยุทธ ปาณะศรี
นางพิกุล อนันตนานนท์
น.ส.จารุวรรณ เหมทานนท์
นางณิชนุช สุวรรณพรรค

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตําแหน่งครู รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ตําแหน่งครู รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน - นักศึกษา
ตําแหน่งครู รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ตําแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการระดับอุดมศึกษา
ตําแหน่งครู หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป(ระดับพื้นฐาน )

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตําแหน่งอาจารย์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป(ระดับอุดมศึกษา) กรรมการ
ตําแหน่งครู หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย(ระดับพื้นฐาน )
กรรมการ
ตําแหน่งครู หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) กรรมการ
ตําแหน่งครู หัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ไทย(ระดับพื้นฐาน )
กรรมการ
และหัวหน้าภาควิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)
กรรมการ
ตําแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ตําแหน่งครู หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
กรรมการ
ตําแหน่งครู หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
ตําแหน่งครู หัวหน้างานอาคารสถานที่
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร
ตําแหน่งครู หัวหน้างานบุคลากร
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

-22. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผนกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ
2. กํากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยฯ และทําหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4. ให้วิทยาลัยฯ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งองการบริหารการศึกษาที่
ประกอบด้วย 8 ประการ คือ
4.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ
4.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
4.5 จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ
4.7 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
4.8 จัดให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยฯ
ประกอบด้วย
2.1 นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
หัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส
รองหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 นางสุจิตตรา มินา
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายบริหาร)
2.4 นางวรพรรณ ด่านสกุล
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา)
2.5 ว่าที่ร.ต.สรบัญชา หมื่นแสวง
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)
2.6 นางปัทมา สกุลณี
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา(สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา)
2.7 นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2.8 นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)
2.9 นางสาวราตรี ลือชัย
กรรมการงานประกันคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
2.10 นายเบญจพล จันทรมานะ
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายสารสนเทศ)
2.11 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายเทคนิค)
2.12 ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ รน. กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายข้อมูล)
2.13 นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายข้อมูล)
2.14 นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายข้อมูล)
2.15 นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
2.16 นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

- 32.17 นายเฉลิมพล จันทรโชติ
2.18 นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณ
2.19 นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา

กรรมการและเลขานุการงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

3. สํ า นั ก งานผู้ อํ า นวยการ เป็ น งานที่ อ ยู่ ในการกํ า กั บ ดู แ ล และติ ด ตามของผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชทั้งนี้เพื่อความคล่องตัว และการบริหารจัดการที่รวดเร็วในการสั่งการและส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน
ประกอบด้วย
3.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
4. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับอุดมศึกษา
5. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ดําเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง
7. จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
นายเฉลิมพล จันทรโชติ
นายสุพัฒน์ นาคเสน
นายวีระยุทธ เรณุมาศ
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
นายชยพร ไชยสิทธิ์
นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
นายณัฐวัตร อินทรภักดี
นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
นางคณรัตน์ บัวทอง
นายกณพ กิ้มเฉี้ยง

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

-43.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
4. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับพื้นฐาน
5. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ดําเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็น
จริง
7. จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
นางสุจิตตรา มินา
นางวรพรรณ ด่านสกุล
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นางปัทมา สกุลณี
นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
นางนันทรัตน์ จบสัญจร
นายเบญจพล จันทรมานะ
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรโณ
นางสาวธิดารัตน์ เกตุโรจน์
นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์
นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-53.3 งานประกันคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
4. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ
5. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ดําเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็น
จริง
7. จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวราตรี ลือชัย
นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
นางคณรัตน์ บัวทอง
นางสุจิตตรา มินา
นางปัทมา สกุลณี
นางวรพรรณ ด่านสกุล
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นางปิ่นประภา ขําแก้ว
นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊

หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

-63.4 งานจัดการความรู้ (KM) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนของสถานศึกษา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้
เป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ ก รสามารถเข้ าถึงความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เป็ นผู้ รู้ รวมทั้ งปฏิ บัติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
2. การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้
2.1 การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือของสถานศึกษา
2.2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
2.3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของสถานศึกษา
2.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของสถานศึกษา
2.5 การนําประสบการณ์จากการทํางานของสถานศึกษา และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุม ความรู้” ออกมาบันทึกไว้
2.6 การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางอัญจนา คงนุ่น
นางสาวพรทิพย์ มหันตมรรค
นางเกวริฐา รองพล
นางสุภา รักหมอ
นายสุพัฒน์ นาคเสน

หัวหน้างานการจัดการความรู้
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3.5 งานวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเก็บรวบรวม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และวางแผนจัด
วางระบบคลังข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของสถานศึกษา
2. จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจําแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
3. จัดทําข้อมูลภาวะการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษา เป็นคลังข้อมูลกลางของสถานศึกษาที่ให้บริการด้าน
ข้อมูล สถิติและสารสนเทศ
4. จัดทําข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างต่อการจ้างงานผู้สําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อบัณฑิต ของสถานศึกษา
5. จัดทําข้อมูลนักศึกษาใหม่ประจําปีของสถานศึกษา
6. จัดเก็บรวบรวม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา จัดทําข้อมูล
นักศึกษาเต็มเวลาของสถานศึกษา
7. จัดทํารายงานวิจัยสถาบันอื่น ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ ประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา
8. ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษา จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล
9. จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของสถานศึกษา
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-7ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
นางเกวริฐา รองพล
นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา
นายเฉลิมพล จันทรโชติ
นายกณพ กิ้มเฉี้ยง

หัวหน้างานวิจัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย
4.1
4.2
4.3
4.4

นางพิกุล อนันตนานนท์
นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
นายธานินทร์ โสภิกุล
นางปัทมา
สกุลณี

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร
ตําแหน่งครู (รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ)
ตําแหน่งครู (รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน – นักศึกษา)
ตําแหน่งครู (รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)

5. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กรองงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหาภายในฝ่ายก่อนนําเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
แจกงาน ตรวจสอบ ดูแลและติดตามงานอย่างใกล้ชิด
แนะนํางานให้กับผู้รับมอบงานด้วยความเข้าใจในงานอย่างชัดเจน
วางแผนการดําเนินงานในฝ่ายและนําเสนอพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ความเป็นธรรม ยกย่อง ชมเชย บุคลากรในฝ่ายแก่
ผู้บริหาร
คิด พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงงานในฝ่าย และส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรทํางานอย่างเต็มความรู้ เต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพให้พัฒนามากขึ้นอยู่เสมอ
ให้ความร่วมมือ เป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแก่บุคลากรทุกคนและอํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
ในทุกเรื่อง ทุกด้านที่เหมาะสมและสมควร
ประสานงานให้ทุกงานที่รับผิดชอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคําสั่งของ
ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ประกอบด้วย
1. นางพิกุล อนันตนานนท์
2. นางสุจิตตรา มินา

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วย

-85.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. รับ – ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ และออกเลขส่งหนังสือราชการ พร้อมแจกจ่ายและจัดเก็บหนังสือคู่
ฉบับ หนังสือราชการที่ส่งออกทุกฉบับที่ออกโดยวิทยาลัยฯ
3. จัดทําบัญชีเอกสาร หนังสือราชการ และเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ เสนอและ จ่ายเอกสารหนังสือราชการตาม
คําสั่งผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ และติดตามงานภายในวิทยาลัยฯ
4. จัดทําหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ
5. จัดเก็บและทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการก่อนส่งออก
7. จัดทํา ควบคุมสมุดคําสั่ง และออกเลขที่คําสั่งของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งจัดเก็บสําเนาคําสั่งเพื่อการตรวจสอบ
และอ้างอิง
8. รวบรวมข้อมูล สถิติเอกสาร และหนังสือราชการแต่ละเดือน / ปี ตามระเบียบงานสารบรรณ
9. การจัดสํานักงาน การรักษาความปลอดภัยของเอกสารสํานักงาน
10. การดูแล รักษา แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสํานักงาน
11. ให้คําชี้แจง และอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
12. ขออนุมัติเดินทางไปราชการให้กับผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
13. รวบรวมข้อมูลและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของงานธุรการ
14. รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร หนังสือราชการแต่ละเดือน/ปี
15. จัดเตรียมเรื่อง และเตรียมการประชุมพร้อมรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (แยกความรับผิดชอบเป็นรายข้อ : บุคคล)
18. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางสาวอัมพร จันละคร
นางโชคดี แจ่มวิมล
นางสาวละออง ไชยสน
นายนิคม จันทร์พร้อย

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

5.2 งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทราบในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
จัดทํางบเวลาทําการของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา และรายงานงบเวลาปฏิบัตริ าชการ
ประจําเดือน ต่อต้นสังกัดตามเงื่อนไขที่กําหนด

-94.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประสาน และดําเนินการ จัดทําทะเบียนประวัติ การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนระดับ
การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มวุฒิ การโอนย้าย การขอช่วยราชการ สถิติวันลา การลาประเภทต่าง ๆ
การลาศึกษาต่อ การขอทําบัตรประจําตัวข้าราชการ การขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล การลาออกจาก
ราชการ การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา
จัดเตรียมเอกสาร และควบคุมบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง ทั้งเวลา
มาและเวลากลับ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และระเบียบของทางราชการ
จัดทําแผน การสรรหาบุคลากร แผนการใช้บุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ
การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณา ความดี ความชอบ ประจําปี ฯลฯ ของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนงาน ฯ
สํานักงบประมาณ สํานักงาน กพร. สํานักงานก.ค.ศ. เป็นต้น
ปิดประกาศหนังสือ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ให้ทราบโดยทั่วกัน
จัดครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร
รวบรวมหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร อย่างมีระบบ
บริการให้ข้อมูลและอํานวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ดูแล ติดตาม และชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งวิธีปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบ
ราชการ ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทราบและถือปฏิบัติ
ดําเนินการเรื่องการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นายพัลลภ แสงแก้ว
นางสุจิตตรา มินา
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ
นางพรพิมล ราชกิจกําธร
นางโชติกา ปาณะศรี
นางสาวอัมพร จันละคร
นางนันทรัตน์ จบสัญจร
นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
นางโชคดี แจ่มวิมล
ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง
นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
นางสาวธิดารัตน์ เกตุโรจน์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-105.3 งานสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือและส่งเสริมบุคลากรตามความจําเป็นเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
วิทยาลัยฯ
3. ดูแล อํานวยความสะดวก และรับรองแขกของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสมจัดบริการด้าน
ต่าง ๆ แก่บุคลากรตลอดจนผู้มาติดต่อกับวิทยาลัยฯ
4. จัดทําข้อตกลงในการใช้เงินสวัสดิการจากรายได้ของวิทยาลัยฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางดวงนภา อุทัยรัตน์
นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์
นางสาวอัมพร จันละคร
นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
นางนันทรัตน์ จบสัญจร
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นางโชคดี แจ่มวิมล
นางสาวสาวิตรี เภรีภาศ

5.4 งานการเงินและบัญชี

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.4.1 งานการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทราบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินงาน และรับผิดชอบงานการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการเงิน การคลัง
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ในการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เมื่อถูกต้องครบถ้วน
แล้ว จึงทําการขออนุมัติเบิกจ่าย เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
ควบคุม ดูแล การรับ – จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้ถูก ตามแผนงาน / โครงการ
และหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
รวบรวมหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี ลงบัญชีทุกครั้งเมื่อมีการรับ – จ่ายเงิน โดยให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้หลักฐานทางบัญชีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
รับ – ส่งเงิน และรายงานยอดเงินคงเหลือประจําวันต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด และ
นําเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ทุกวัน

-119.
10.
11.
12.

ตรวจสอบยอดเงินทุกวันเมื่อมีการรับเงิน ถ้าเกินอํานาจความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ให้นําฝากคลังหรือ
ธนาคาร ตามระเบียบของทางราชการ
ประสานงานด้านการเงินกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางดวงนภา อุทัยรัตน์
นางสาวจรรยา พงศ์ดํารงวิทย์
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางโชคดี แจ่มวิมล
นางสาวสาวิตรี เภรีภาศ

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

5.4.2 งานบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ดําเนินงานและรับผิดชอบงานบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการเงิน การคลัง
จัดทําบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระบบบัญชีของทางราชการ
รับหลักฐานการจ่ายเงินจากงานการเงิน แล้วจัดทําบัญชีด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง
รวบรวม เก็บรักษาหลักฐานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้หน่วยตรวจสอบภายในและ/
หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าทําการตรวจสอบ และเมื่อมีการตรวจสอบแล้วให้เก็บรักษาหลักฐานต่างๆ
อย่างเอกสารธรรมดา เป็นเวลา 10 ปี
จัดทํางบเดือน และรายงานการเงินประจําเดือน ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและตามเงื่อนไขเวลาที่
กําหนด
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้หลักฐานทางบัญชีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบ เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการตามที่ได้รับ
มอบหมาย
รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแบบ ตผ.๑-๗
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางดวงนภา อุทัยรัตน์
นางสาวจรรยา พงศ์ดํารงวิทย์
นางโชคดี แจ่มวิมล
นางสาวสาวิตรี เภรีภาศ

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-125.5 งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทราบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาและรวบรวมสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ หน้าที่ของวิทยาลัยฯ และผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเสนอ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
4. จัดทําคําขอพร้อมคําชี้แจงคําของบประมาณประจําปี ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จังหวัด และวิทยาลัยฯ รวมทั้งติดตามผล ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม (กรณีขอให้มีการชี้แจง) งบประมาณประจําปีของ
วิทยาลัยฯ
5. ประสานและรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝ่าย /งาน / ภาควิชา / กลุ่มสาระต่าง ๆ ในวิทยาลัย ที่
ประสงค์จะของบประมาณ เพื่อนําเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรร สํารวจความต้องการและรวบรวม
ต้องการงบประมาณประจําปีของวิทยาลัยฯ เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
6. ประชุมฝ่าย/ ภาควิชาต่าง ๆ เพื่อชี้แจงคําของบประมาณประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยฯ
7. จัดทําแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจําปีของวิทยาลัยฯ
8. จัดทําสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน และงบประมาณของวิทยาลัยฯ
9. ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และแผนงาน /
โครงการที่กําหนดไว้
10 ดําเนินการเรื่องการขอโอน / เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณประจําปีของวิทยาลัยฯ
11. รายงานการใช้ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของ
วิทยาลัยฯ ต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
12. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ อาทิ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานส่งเสริมและบริการทาง
วิชาการ ภาควิชา / กลุ่มสาระวิชา งานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม / ฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับเตรียม
รายงานต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยตามลําดับขั้นพร้อมทั้ง
รายงานต้นสังกัด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน รายงวด และ / หรือรายปีตามลักษณะงาน ตาม
เงื่อนไข ที่กําหนด
14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางสุจิตตรา มินา
นางโสภา เรณุมาศ
นางจินดา เครือหงส์
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-135.
6.
7.
8.

นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นายเลิศศักดิ์ จู้ห้อง
นางดวงนภา อุทัยรัตน์
นางสาวสุวนันท์ ชูผล

5.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการของศูนย์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
สร้างข้อตกลงในความร่วมมือ ด้านการจัดหาการสนับสนุนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับวิทยาลัยฯ ด้วยความประหยัดและเสมอภาค
จัดรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยฯ ประจําปีการศึกษาเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย
ประกอบด้วย
5.6.1 งานเทคโนโลยี มีหน้าที่ กํากับ ดูแล และให้การบริการกับผู้มาขอใช้ห้อง
- ประชุม ในด้านการบันทึกภาพ โสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัยฯ
- จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในงานเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
นายเบญจพล จันทรมานะ
นายอานนท์ ไกรแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นางสาวอรธนา วงศ์เมฆ

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1.1 ห้องประชุมมรกต (อาคารวิทยบริการ)
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
2. นายเบญจพล จันทรมานะ
3. นายอานนท์ ไกรแก้ว

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1.2 ห้องประชุมบุษราคัม
ประกอบด้วย
1. นายเบญจพล จันทรมานะ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

-141.3 ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
2. นายสุมล ศักดิ์แก้ว

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

1.4 ห้องประชุมอาคารฝึกปฏิบัติการโขน - ละคร
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

5.6.2 งานสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลจากงานฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯรายเดือน
รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปีของวิทยาลัยฯ
ประกอบด้วย
1. นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
2. นางสาวธิดารัตน์ เกตุโรจน์
ผู้ช่วย
3. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
4. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
ผู้ช่วย
5.6.3 งานการสื่อสาร มีหน้าที่ ดูแล รักษาและบริการระบบเครื่องเสียงของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
1. นายยงยุทธ ปาณะศรี
หัวหน้างาน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
ผู้ช่วย
3. นายเบญจพล จันทรมานะ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
5. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
ผู้ช่วย
5.7 งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทราบในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างทุกประเภท จัดซื้อ-จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
จัดทําบัญชี รับ – จ่าย พัสดุ ทะเบียนพัสดุ และตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามระเบียบของทาง
ราชการ
จัดวางระเบียบ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และตามระเบียบของ
ทางราชการ
ควบคุม ดูแล รักษาพัสดุของวิทยาลัยฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ความครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน

-157.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สํารวจ และจัดทําสถิติการซ่อมบํารุงรักษาพัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อพัสดุ
นั้น ๆ ในโอกาสต่อไป
รายงานการชํารุด การเสื่อมสภาพ การสูญหายของพัสดุต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาฯ ตามลําดับขั้นเพื่อการ
ซ่อมบํารุง จําหน่าย ชดใช้ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการพัสดุ
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี
จัดทําทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําปี
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ ลงบัญชีหรือลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บ
ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ให้การบริการเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซ้ําซ้อน การรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง/ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามระเบียบของทางราชการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางโสภา เรณุมาศ
นายเลิศศักดิ์ จู้ห้อง
ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางนันทรัตน์ จบสัญจร
นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
นางสาวสาวิตรี เภรีภาศ

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

5.8 งานยานพาหนะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
กําหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการยานพาหนะเพื่อให้สะดวก เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ยานพาหนะ
ปฏิบัติตามคําสั่งกรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา ซ่อมบํารุง การเบิกจ่ายน้ํามัน และให้การ
บริการการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
รายงานผลการตรวจสภาพยานพาหนะก่อนซ่อมบํารุงทุกครั้ง
ดําเนินการขอต่อทะเบียนยานพาหนะของวิทยาลัยฯ ทุกคัน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
ตรวจสภาพความถูกต้องของการบันทึกรายงานการขอใช้ยานพาหนะทุกครั้ง
ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ยานพาหนะให้คงสภาพ และสามารถใช้งานได้ดีเสมอ
จัดทําประวัติการซ่อม บํารุงรักษายานพาหนะให้เป็นปัจจุบันเสมอ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

-16ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเลิศศักดิ์ จู้ห้อง
นายชยพร ไชยสิทธิ์
นายยงยุทธ ปาณะศรี
ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นายกําพล เภรีภาศ
นางสาวอรธนา วงศ์เมฆ
นายสิทธิชัย เชาว์ประสิทธ์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

5.9 งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษาทราบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานและวางแผนงานในการจั ด สร้างอาคาร และสิ่ งปลู ก สร้างอื่ นๆ ให้ ส อดคล้ องกั บผังแม่ บทและตาม
นโยบายของวิทยาลัยฯ รวมทั้งความต้องการทางการศึกษา
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตกแต่งอาคารสถานที่ และบริเวณต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ให้สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม
5. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ ให้คําปรึกษา ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่บํารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่กําหนดไว้
6. จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
7. ดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ดีเสมอ
8. ให้การบริการด้านอาคารสถานที่ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ
9. จัดระบบการจราจรภายในวิทยาลัยฯ ให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
10. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของวิทยาลัยรวมทั้งระบบการ
ประเมินการเสื่อมสภาพ เพื่อวางแผนในการบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย
11. ควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ พนักงานทําความสะอาด และคนสวนให้สัมฤทธิ์
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการรักษาความสะอาด และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องน้ํา ห้องส้วม รวมทั้ง
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ ชํารุดเสียหาย ให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ การปลู ก บํารุงรัก ษาต้ นไม้ การปลูก
ทดแทน การจัดสวนหย่อม ดูแลสนามหญ้า การกําจัดวัชพืชทั่วทั้งบริเวณวิทยาลัยฯ ทั้งภายในและภายนอก
บริ เวณวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ ส ะอาดและเหมาะสมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และการจั ด เก็ บ บํ ารุ งรัก ษา ครุ ภั ณ ฑ์ เครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่
12. อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่นๆ พร้อมจัดทําสถิติการให้บริการ
และรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
13. นิเทศ ติดตาม กํากับ รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ พนักงานทําความสะอาด ที่ดูแลรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารต่างๆ และบริเวณต่างๆ ของวิทยาลัยฯ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย

-1714.
15.

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายยงยุทธ ปาณะศรี
นายพัลลภ แสงแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
นางสุชารี เตียสกุล

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

โดยกําหนดผู้กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และ รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ พนักงานทํา
ความสะอาด ที่ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารต่างๆ และบริเวณต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
หรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพื้นที่ดังนี้
1. อาคาร 1
ประกอบด้วย
1.1 นางสุชารี เตียสกุล
1.2 นางสาวละออง ไชยสน

หัวหน้า
ผู้ช่วย

2. อาคาร 2
ประกอบด้วย
2.1 ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
2.2 นายนิคม จันทร์พร้อย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

3. อาคาร 3
ประกอบด้วย
3.1 นายพัลลภ แสงแก้ว
3.2 นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์
3.2 นางสาวละออง ไชยสน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ประกอบด้วย
4.1 นางอัญจนา คงนุ่น
4.2 นายสมพร สังทรัพย์

หัวหน้า
ผู้ช่วย

4. อาคารวิทยบริการ

-185. อาคารเอนกประสงค์
ประกอบด้วย
5.1 นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ
5.2 นายสุนันต์ ศักดิ์แก้ว

หัวหน้า
ผู้ช่วย

6. บริเวณสนามทั้งหมด
ประกอบด้วย
6.1 นายพัลลภ แสงแก้ว
6.2 นายไมตรี ฆังคะ
6.3 นายสุนันต์ ศักดิ์แก้ว
6.4 นายศุภโชค กําราญศึก
7. อาคารเรียนปฏิบัติการ 5 ชั้น ด้านนาฏศิลป์(โขน -ละคร)
ประกอบด้วย
7.1 ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
7.2 นายไมตรี ฆังคะ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย

8. ผู้ควบคุมและดูแลห้องประชุมประจําอาคารต่างๆ มีหน้าที่ กํากับ ดูแล บํารุงรักษาและให้บริการในระบบแสง
สี เสียง และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ต่าง ๆ
ประกอบด้วย
8.1 ห้องประชุมบุษราคัม (อาคาร 1)
ประกอบด้วย
หัวหน้า
1. นายเบญจพล
จันทรมานะ
ผู้ช่วย
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
8.2 ห้องประชุมมรกต (อาคารวิทยบริการ)
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
จันทรมานะ
2. นายเบญจพล

หัวหน้า
ผู้ช่วย

8.3 ห้องประชุมโกเมน (อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น : ด้านนาฏศิลป์โขน –ละคร)
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
หัวหน้า
2. นายเบญจพล
จันทรมานะ
ผู้ช่วย
8.4 ห้องประชุมนพเก้า (อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น : ด้านนาฏศิลป์โขน – ละคร 2)
ประกอบด้วย
หัวหน้า
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
ผู้ช่วย
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

-195.10 งานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษาทราบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัด
เวร รักษาการณ์ประจําสถานที่ราชการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จัดทําแผนป้องกันรักษาความปลอดภัยสําหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน - นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ
จัดครู และบุคลากรควบคุมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางไป-กลับของ
นักเรียน - นักศึกษา
จัดครู และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และ
ระเบียบของทางราชการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สําหรับป้องกัน รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการให้เพียงพอ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพัลลภ แสงแก้ว
นายยงยุทธ ปาณะศรี
นายบรรเทา รอดภัย
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

5.11 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษาทราบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดเก็บ บํารุงรักษา และควบคุม ดูแลพัสดุที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
5. ควบคุมและดําเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดผลดีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
6. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนในท้องถิ่นและส่วนกลางเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยฯ
7. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
8. ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้มาให้บริการด้วยความยินดีและเต็มใจ
9. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
10. สรุปผล และรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เสนอต่อ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯตามลําดับขั้น

-2011. สรุปข้อมูลที่รับผิดชอบส่งงานสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
13. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวราตรี ลือชัย
นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
นายอานนท์ ไกรแก้ว
นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านวิชาการของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยฯและของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2. รับนโยบายของผู้บริหาร วางแผน วิเคราะห์ สังเกตการณ์ ประเมินผล การปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
2. นางวรพรรณ ด่านสกุล

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วย

6.1 สํานักงานฝ่ายและส่งเสริมวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหาร และดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งรวบรวมแผนงาน/โครงการในฝ่ายวิชาการ
2. วิเคราะห์ ประเมินผล แลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการของวิทยาลัยฯ
3. ประสานกับหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ในการจัดระบบการเรียนการสอนและการจัดตารางเรียน
4. ประสานกับภาควิชา/กลุ่มสาระ เพื่อจัดครู-อาจารย์ เข้าสอนในแต่ละรายวิชา การจัดตารางสอบ การจัดทํา
คู่มือประกอบการเรียนการสอน การกําหนดตําราเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งวัดผลประเมินผลการเรียน
5. ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา รับการประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ และการรับสมัคร
นักเรียน/นักศึกษา
6. รับผิดชอบดําเนินงานส่งเสริมและบริการวิชาการเพื่อให้งานวิชาการของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ
7. เป็นศูนย์กลางทางด้านเอกสาร ข้อมูลในการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่นักเรียน /นักศึกษา ครู/อาจารย์
ผู้ปกครองและชุมชน
8. จัดทําสถิติ ข้อมูลในการบริการวิชาการแก่นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้ปกครองและชุมชน
9. สรุปและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แสนอต่อผู้บริหาร

-2110. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางวรพรรณ ด่านสกุล

หัวหน้างาน

6.2 งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเก็บและรับหนังสือราชการที่ส่งมายังฝ่ายวิชาการ
2. จัดทําเอกสารงานงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา
3. จัดเตรียมเรื่อง และวาระการประชุม พร้อมรายงานการประชุม ของฝ่ายวิชาการ
4. ติดต่อประสานงานในงานต่างๆ ของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
5. จัดทําสถิติข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา เพื่อรายงานต่อสถาบัน ฯ
6. จัดทําคู่มือของงานในฝ่ายวิชาการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
2. นางอมลณัฐ อักษรนํา
3. นางสาวสิริกานต์ ทองสงฆ์
4. นางสาวสุวนันท์ ชูผล

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6.3 งานทะเบียนวัดผลและสถิติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานนักเรียน ออกเลขประจําตัว จัดทําทะเบียนนักเรียน และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ของนักเรียน
2. จัดนักเรียน เข้าชั้นเรียนตามแผนการเรียน ให้คําแนะนําในการเลือกวิชาเรียนและจัดบริการในการลงทะเบียน
วิชาเรียน
3. จัดทําสถิติ และรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้น แต่ละสาขาวิชา สถิตินักเรียน รวมทั้งการจบหลักสูตรของนักเรียน/
นักศึกษาประจําปีการศึกษา
4. จัดทําแบบฟอร์มและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่
นักเรียน/นักศึกษา และครูอาจารย์
5. จัดทําเอกสาร หลักฐานผลการเรียน ของนักเรียนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
6. ดําเนินการในเรื่องการขอพักการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของวิทยาลัย
8. สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
9. ตรวจแบบประเมินผล ปพ.5 และข้อสอบ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน

-22ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางจินดา เครือหงส์
นางอมลณัฐ อักษรนํา
นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา
นางสาวอรธนา วงศ์เมฆ

หัวหน้างาน
งานทะเบียนม.ต้น
งานทะเบียนม.ปลาย
ผู้ช่วย

6.4 งานนิเทศภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา เช่น การ จัดทํา โครงการนิเทศ การ
วางแผนนิเทศ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การจัดอบรม ประชุมชี้แจง หรือให้ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม หน่วยศึกษานิเทศก์
สํานักงานคณะกรรมการ
3. ส่งเสริมการทํา งานเป็นทีม และมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา คุณภาพ การจัดการเรียนการ
สอน
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุน ให้มีการดํา เนินการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแผนงาน/โครงการ
6. ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดํา เนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางวรพรรณ ด่านสกุล
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้(ทุกกลุ่มสาระฯ)
3. หัวหน้าภาควิชา(ทุกภาควิชา)

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําแผนงาน/โครงการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดทําระเบียบ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้บริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์
นิเทศ ควบคุม ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจําภาคเรียนและประจําปีการศึกษา
สรุปผล รายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
2. นายธนาวุฒิ ชุมทอง
3. นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
4. นายนัฐพงษ์ เพ็ชร์วัง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-236.5.1 งานแนะแนว
ประกอบด้วย
1. นางสาวราตรี ลือชัย
2. นายวิทยา ดีทอง
3. ครูและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6.5.2 งานกิจกรรมชุมนุม
ประกอบด้วย
1. นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
2. นางสาวลภัสรดา โพธ์แส
3. ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรโณ
5. นายอานนท์ ไกรแก้ว
6. นายอรุษ อักษรนํา
7. นางอมลณัฐ อักษรนํา
8. นายเบญจพล จันทรมานะ
9. ครูและอาจารย์ทุกท่าน

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6.5.3 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประกอบด้วย
1. นายธานินทร์ โสภิกุล
2. นางจินดา เครือหงส์
3. นางอัญจนา คงนุ่น
4. นางสาวราตรี ลือชัย
5. นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

6.5.4 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ประกอบด้วย
1. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
2. ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

6.5.5 งานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
ประกอบด้วย
1. นายอรุษ อักษรนํา
2. ครูและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

-246.6 ภาควิชา (ระดับพื้นฐาน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาส่งเสริม ด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆภายในภาควิชาของ
ระดับพื้นฐาน
2. รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการ งานปกครอง และงานกิจกรรมภายในภาควิชา
3. ปกครองบังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู รวมทั้งพิจารณาเสนอความดีความชอบ
ของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภาควิชา
4. ประสานงานกับภาควิชาต่างๆ ภายในวิทยาลัย
5. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
6. ควบคุมโครงการ แผนปฏิบัติงานโครงการ
7. นิเทศภายในภาควิชา
8. กํากับ ดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในภาควิชา
9. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารวิทยาลัยฯ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางอัญจนา คงนุ่น
2. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย
หัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ไทย

6.7 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ งานปกครอง และงานกิจกรรมภายในกลุ่มสาระ
2. ปกครองบังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายในกลุ่มสาระ รวมทั้งการพิจารณา
เสนอความดีความชอบของครูภายในกลุ่มสาระ
3. ประสานงานกับภาควิชา/กลุ่มสาระวิชา ในวิทยาลัยฯ
4. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
5. ควบคุมโครงการ แผนงานการเรียนการสอน
6. จัดทําแผนงานโครงการ ในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และของบประมาณ
7. นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
9. สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
11.รายผลงานการปฏิบัติงาน

-25ประกอบด้วย
1. นายธีรพันธุ์ รองพล
2. นางปิ่นประภา ขําแก้ว
3. นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์
4. นางพัลลภ แสงแก้ว
5. นายธานินทร์ โสภิกุล
6. นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
7. นางเกวริฐา รองพล
8. นางสุชารี เตียสกุล
9 . นายวีระยุทธ เรณุมาศ
10. นางโสรฎา บุญวงศ์
11. นายจักรพล จบสัญจร
12. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
13. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
14. นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์
15. นายสุพัฒน์ นาคเสน
16. นายอานนท์ ไกรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะโขน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะละคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะปี่พาทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะเครื่องสายไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะคีตศิลป์ไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์พื้นเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะดนตรีพื้นเมือง

6.8 งานห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ
2. ดําเนินการจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดสําหรับให้บริการแก่นักเรียน/
นักศึกษา ครู/อาจารย์ โดยดําเนินตามระบบงานการเงินและพัสดุ
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่นักเรียน/นักศึกษา ครู/
อาจารย์อย่างเพียงพอ
4. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําห้องสมุดให้คงสภาพและสามารถใช้งาน
ได้ดี
5. ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ให้คําแนะนําและให้บริการนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปใน
การใช้บริการห้องสมุด
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือ ตํารา วาสารที่น่าสนใจ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโอกาสวันสําคัญต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งเสริมงาน
ห้องสมุด และรณรงค์ให้นักเรียน/นักศึกษา รักการอ่าน
8. จัดทําสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนางานห้องสมุด
9. สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
11. รายผลงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางอัญจนา คงนุ่น
2. นางสุภา รักหมอ

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

-266.9 งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ
2. เป็นศูนย์กลางในการบริการด้านสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ทั้งที่เป็น HARD
WARE และ SOFE WARE
3. รับผิดชอบดูแลรักษางานด้านโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัย
4. จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยี
5. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคลากรของ
วิทยาลัย ฯ
6. สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
8. รายผลงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายเบญจพล จันทรมานะ
2. นายอานนท์ ไกรแก้ว
3. ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ รน.
4. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
5. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7. คณะศิลปศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและประสานบริหารจัดการงานด้านวิชาการในการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
ของคณะศิลปศึกษา ที่จัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่
2. ประสานงาน วิเคราะห์งาน วางแผนและดําเนินงาน ร่วมกับฝ่ายวิชาการวิทยาลัย ฯ ฝ่ายอื่นๆ ทั้งระดับ
วิทยาลัยฯ ภาควิชา สาขาวิชาและอื่นๆที่สัมพันธ์งาน เพื่อการใช้หลักสูตรในชั้นต่างๆ ในสาขาวิชาระดับ
ปริญญาตรี ที่จัดการศึกษาในวิทยาลัยฯ เสนอแนะแนวทาง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการศึกษา
3. ดําเนินการให้เกิดบริหารงานพัฒนาสํานักงานคณะศิลปศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมงานต่างๆ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
2. นายวิทยา ดีทอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศิลปศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ระดับอุดมศึกษา

-277.1 สํานักงานคณะศิลปศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรวบรวมแผนงาน/โครงการของคณะศิลปศึกษา และดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. วิเคราะห์ ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การรับนักศึกษา การจบของ
นักศึกษา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของคณะศิลปศึกษา
3. ประสานงาน วางแผนและดําเนินงาน กับประธานหลักสูตร /หัวหน้าภาควิชา/งานทะเบียนและประเมินผล
ในการจัดระบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
4. เป็นศูนย์กลางให้บริการทางด้านเอกสาร สถิติ และข้อมูลต่างๆของคณะศิลปศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ให้นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ได้มีความรู้และพัฒนาตนเอง สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของวิทยาลัยฯ
6. รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของคณะศิลปศึกษา
7. สรุปและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหาร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายวิทยา ดีทอง
2. นางสาวราตรี ลือชัย
3. นางปิ่นประภา ขําแก้ว
4. นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
5. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7.2 งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดต่อ ประสานงาน ที่ได้รับมอบหมายให้การปฏิบัติงานของคณะศิลปศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง
2. จัดทําสถิติข้อมูลนักศึกษา และเอกสารต่างๆเพื่อความสะดวกในการพัฒนางานของคณะศิลปศึกษา
3. ประสาน ให้คําแนะนํา หรือให้บริการนักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ที่มาติดต่อคณะศิลปศึกษา
4. จัดซื้อ จัดหา จัดทําวัสดุอุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ ใช้ในสํานักงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ประกอบด้วย
1. นางปิ่นประภา ขําแก้ว
2. นางสาวราตรี ลือชัย
3. นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
4. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-287.3 งานรับเข้าและทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา เอกสารหลักฐานการรับนักศึกษา ออกเลขประจําตัว จัดทําทะเบียน ประวัติ
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานของนักศึกษา
2. จัดทําสถิติ จัดทํารายชื่อ /รหัสนักศึกษาแต่ละชั้นปี แต่ละสาขาวิชา
3. ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุน หรือเงินกู้ กยศ. พร้อมจัดทําข้อมูลสถิติ
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนํา ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าศึกษา การรับนักศึกษาของ
คณะศิลปศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางสาวราตรี ลือชัย
2. นางปิ่นประภา ขําแก้ว
3. นายเบญจพล จันทรมานะ
4. นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
5. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7.4 งานแผนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นคณะกรรมการกลาง ร่วมวิเคราะห์ วางแผนดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. ศึกษา สร้างเครื่องมือ และวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
ของวิทยาลัยฯ
3. เสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนางาน ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล (ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ)
2. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
3. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
4. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
5. นายวิทยา ดีทอง
6. นายสุพัฒน์ นาคเสน
7. นางคณรัตน์ บัวทอง
8. นายชยพร ไชยสิทธิ์
9. นางสาวราตรี ลือชัย
10. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
11. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
12. นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา
13. นายเฉลิมพล จันทรโชติ

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-297.5 งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดตั้งสโมสรนักศึกษาและกํากับดูแลให้มีพัฒนาการ
2. จัดทําแผนงาน/โครงการ งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมสรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม /โครงการ
ที่เกี่ยงข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา
3. จัดทําระเบียบ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา
4. บริการ ช่วยเหลือ ดูแล ด้านสวัสดิการ สุขภาพอนามัย งานนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
5. ประสานงาน ให้บริการ สนับสนุน และให้คําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
6. สรุปผล รายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายธานินทร์ โสภิกุล
2. นายยงยุทธ ปาณะศรี
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
4. ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง
5. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7.6 งานศิลปนิพนธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.วางแผนและดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการทําศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่การพิจารณาหัวข้อ จัดทําและนําเสนอชื่อ
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา และกรรมการสอบ
3. กําหนดปฏิทินงาน ตลอดจนวางแนวทางการนําเสนอผลงานของนักศึกษาให้เป็นด้วยความเรียบร้อย
4. จัดทําคู่มือ ใบคําร้อง ข้อตกลง และอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริม พัฒนางานศิลปพนธ์
5. สรุปผล รายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
6. ดําเนินการเพื่อการบริหารจัดการเล่มรายงานและไฟล์งานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2. นางคณรัตน์ บัวทอง
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
4. นายสุพัฒน์ นาคเสน
5. นายวิทยา ดีทอง
6. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
7. นางสาวราตรี ลือชัย
8. นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
9. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
10. นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา
11. นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยรองเลขานุการ

-307.7 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงาน วางแผนโครงการงบประมาณ ดําเนินโครงการ ทั้งการฝึกภาคสนามในการฝึกเต็มรูปแบบ และ
การพัฒนาความเป็นครูในช่วงก่อนฝึกเต็มรูปแบบ ดําเนินการเรื่องกระบวนการนิเทศนักศึกษา จัดทําเอกสาร
มคอ.4 และมคอ.6 ของสาขาวิชา วิเคราะห์และพัฒนางาน
2. วางแผนพัฒนาและดําเนินการเพื่อการสร้างและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
3. ติดต่อ ประสานงาน กับสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกภาคสนาม พร้อมกําหนดปฏิทินงาน จัดทําคู่มือ การฝึก
ปฏิบัติการสอน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินการเพื่อร่วมการประชุมสัมมนา เพื่อทําความเข้าใจ ร่วมมือกันในฝ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงพัฒนางานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
5. สรุปผล รายงานปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําภาคเรียน หรือประจําปีการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวราตรี ลือชัย
2. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
3. นางคณรัตน์ บัวทอง
4. นายวิทยา ดีทอง
5. นายสุพัฒน์ นาคเสน
6. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
7. นางเกวริฐา รองพล
8. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
9. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
10. นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ผู้ช่วยและรองเลขานุการ

7.8 งานกิจกรรมและส่งเสริมความเป็นครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์งาน กําหนดแผนและดําเนินงาน เพื่อการสร้างเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นครูให้แก่
นักศึกษาวิชาชีพครู ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ให้นักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาความเป็นครูให้แก่คณะกรรมการ สาขาวิชา กรรมการพัฒนาหลักสูตร และ
ภาควิชา เพื่อการพัฒนางาน
4. ดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนวิชาชีพครู และการเตรียมความพร้อมสู่การรับประกอบวิชาชีพครูของบัณฑิต
ประกอบด้วย
1. นายวิทยา ดีทอง
2. นายธานินทร์ โสภิกุล
3. นางจินดา เครือหงส์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-314. นายสุพัฒน์ นาคเสน
5. นางคณรัตน์ บัวทอง
6. นายยงยุทธ ปาณะศรี
7. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
8. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
9. นางสาวราตรี ลือชัย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ผู้ช่วยและรองเลขานุการ

7.9 งานทะเบียนและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารจัดการ ในการจัดแผนการศึกษาตามหลักสูตรและให้คําแนะนําในการเลือกวิชาเรียนและการลงทะเบียน
เรียนรวมทั้งการจบหลักสูตรของนักศึกษา
2. ติดต่อ ดําเนินการ ประสานข้อมูลงานทะเบียนและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และ
ภาควิชา
3. จัดหา จัดทําแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ งานทะเบียนและประเมินผล
4. ประสานงาน ดําเนินการการขอคําร้องต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งแจ้งผลการเรียน การแก้ผลการเรียน
ให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และปฏิทินการปฏิบัติงาน
5. จัดหา จัดทําแบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ งานทะเบียนและประเมินผล
6. สรุปผล รายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางปิ่นประภา ขําแก้ว
2. นางสาวราตรี ลือชัย
3. นายเบญจพล จันทรมานะ
4. นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
5. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ผู้ช่วยและรองเลขานุการ

7.10 งานบริการทางวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดทําแผนงาน โครงการของสาขาวิชา ร่วมกับภาควิชา เพื่อการส่งเสริมการบริการ
วิชาการของสาขาวิชาและวิทยาลัยฯ
2. จัดกิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในวิทยาลัย
โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของวิทยาลัยฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นกั ศึกษาร่วมกันทํากิจกรรมในรูปแบบต่างๆกับสังคม รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การให้บริการทางวิชาการ
4. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

-32ประกอบด้วย
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
2. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
3. นายสุพัฒน์ นาคเสน
4. นายวีระยุทธ เรณุมาศ
5. นางคณรัตน์ บัวทอง
6. นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
7. นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
8. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
9. นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7.11 งานจัดการหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย และวางแผน การรับนักศึกษา การผลิตบัณฑิต การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
2. จัดการและบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) วางแผน จัดรายวิชา จัดหาอาจารย์ประจําวิชา
ในสาขาวิชาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และร่วมปฏิบตั ิหน้าที่ ภาระงานประจําสาขาวิชา และภาควิชา
3. ติดตาม ดูแลผลการเรียน แผนการเรียนของนักศึกษา มาตรฐานการใช้หลักสูตร และประเมินหลักสูตร
4. วางแผนและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเพื่อให้องค์ประกอบต่างพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
5. ติดตามผลบัณฑิตที่จบหลักสูตร ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชา
6. จัดประชุม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สรุปรายงานผลหลักสูตร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ประกอบด้วย
1. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2. นายสุพัฒน์ นาคเสน
3. นางคณรัตน์ บัวทอง
4. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
5. นายวีระยุทธ เรณุมาศ
6. นายเฉลิมพล จันทรโชติ
2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์
3. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
4. นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
5. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

หัวหน้าสาขาวิชา
รองหัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หัวหน้าสาขาวิชา
รองหัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-336.
7.

นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

7.12 ภาควิชาการศึกษาทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชา บริหารจัดสรรบริหารจัดการภาควิชา
เพื่อแผนการเรียนของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
2. นางสุภา รักหมอ
3. อาจารย์ผู้สอนประจําวิชาศึกษาทั่วไป(ระดับอุดมศึกษา)

หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วย

7.13 ภาควิชาการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชาบริหารจัดการรายวิชา เพื่อแผนการเรียน
ของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
2. นางสาวราตรี ลือชัย
3. อาจารย์ผู้สอนประจําวิชาการศึกษา

หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วย

7.14 ภาควิชานาฎศิลป์ศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชาบริหารจัดการรายวิชา ตามแผนการเรียน
ของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา

-345. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2. นางคณรัตน์ บัวทอง

หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา

7.15 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชา บริหารจัดการรายวิชาเพื่อแผนการเรียน
ของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา

7.16 อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลให้คําแนะนําปรึกษา ในด้านการลงทะเบียนวิชา การประพฤติตนที่เหมาะสมของนักศึกษา
2. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้ขวัญกําลังใจ ตักเตือน แนะนํา นักศึกษาเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ
3. กําหนดปฏิทิน เพื่อการพบปะให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ตนรับผิดชอบ เป็นระยะๆ ในวันเวลาราชการ
อย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบันทึกรายการในแฟ้มสะสมงาน
4. นําเสนอข้อมูลต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม แก้ไขและป้องกัน
5. สรุปผลและรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นายเฉลิมพล จันทรโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 62 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2. นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 62 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
3. นายสุพัฒน์ นาคเสน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 61 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
4. นางคณรัตน์ บัวทอง
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 61 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 61 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
5. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

-356. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
7. นายชยพร ไชยสิทธิ์
8. นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส
9. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
10. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
11. น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
12. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
13. นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 60 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 60 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 59 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 59 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 58 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 58 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 57 และก่อน ปี 57 ที่ตกค้างหลักสูตร
สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัสปี 57 และก่อน ปี 57 ที่ตกค้างหลักสูตร
สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

หมายเหตุ นอกจากเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักในสาขาที่มอบหมายแล้ว ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมชั้นปีในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาด้วย
8. ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานการบริหารงานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควบคุมปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ
3. ส่งเสริมการสร้างวินัยและคตินิยมในวิทยาลัยฯ
4. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติดี และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษา
5. ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร การใช้รถใช้ถนน การขึ้นรถ ลงรถ ของนักเรียน นักศึกษา
6. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
7. ให้บริการและควบคุมการใช้ยา ของห้องพยาบาลที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน นักศึกษา
8. จัดให้มีการอบรมความประพฤติเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
9. จัดให้มีการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในวิทยาลัยฯ ให้นักเรียน นักศึกษายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
10. ส่งเสริมกิจกรรมเป็นการฟื้นฟู คุณธรรมและจรรโลงศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆให้แก่นักเรียน
นักศึกษา
11. ควบคุมดูแลเลือกตั้งกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนร่วมปฏิบัติกับโรงเรียนและส่งเสริมงานประชาธิปไตยใน
วิทยาลัยฯ
12. จัดเอกสารงานปกครองอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกกับการคุ้มครองปกป้องนักเรียน นักศึกษาและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่ไม่พึงประสงค์
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
14. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายธานินทร์ โสภิกุล
นางสุชารี เตียสกุล
นายยงยุทธ ปาณะศรี
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-368.1 งานระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบโดยทั่ว
กัน
จัดทําคู่มือเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน
จัดประชุม อบรมนักเรียน นักศึกษาหน้าเสาธง และคาบประชุมประจําสัปดาห์
ควบคุม ดูแลให้นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ และจรรยามารยาทที่ดีงาม
ในสังคมอย่างสม่ําเสมอ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ประสานงานกับทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
พิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ และแจ้งให้ผู้ปกครองรวมทั้งรายงาน
ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ทราบตามลําดับขั้นตามที่เห็นสมควร
จัดทําทะเบียนประวัติและข้อมูล สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมและกรณีการกระทําความผิดระเบียบวินัยของนักเรียน
นักศึกษา ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
บริการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ตามระเบียบของทางราชการ และควบคุม
ดูแลการใช้บัตรประจําตัวนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบและบังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตัวนักเรียนและ
วิทยาลัยฯ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็นเหมาะสม
สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.

นางสุชารี เตียสกุล

1. ระดับพื้นฐาน
ประกอบด้วย
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วย
1.1.1 นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรโณ
1.1.2 นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
1.1.3 นายจักรพล จบสัญจร

หัวหน้างาน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-371.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบด้วย
1.2.1 นายพัลลภ แสงแก้ว
1.2.2 นายจิรวัฒน์ สุขใส
1.2.3 นางอัญจนา คงนุ่น

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1.3 ระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย
1.3.1 นายสุพัฒน์ นาคเสน
1.3.2 นายยงยุทธ ปาณะศรี

หัวหน้า
ผู้ช่วย

8.2 งานสุขอนามัยและพยาบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ สําหรับห้องพยาบาลให้เหมาะสมและเพียงพอ
ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จัดทําทะเบียนการใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขอนามัยของ
นักเรียน นักศึกษา
ประสานงานกับสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
กํากับดูแลการจําหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยฯ ให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา
2. นางสาวธิดารัตน์ เกตุโรจน์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

8.3 งานสวัสดิการนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
จัดหาและดูแลสวัสดิการเรื่องน้ําดื่ม น้ําใช้ของนักเรียน นักศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอ
จัดหาและดูแลสวัสดิการเรื่องยานพาหนะเดินทางไปกลับ สําหรับนักเรียน นักศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอ

-384.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดูแลสวัสดิการเรื่องห้องน้ํา ห้องส้วมสําหรับนักเรียน นักศึกษาให้เหมาะสม และเพียงพอโดยประสานกับงาน
อาคารสถานที่
ดูแลสวัสดิการเรื่องสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการสําหรับนักเรียน นักศึกษาให้เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยประสานกับงานอาคารสถานที่
บริการรับส่งจดหมาย ธนาณัติและพัสดุของนักเรียน นักศึกษาตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษาประจําปี
-39สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางดวงนภา อุทัยรัตน์
นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา
นางสาวธิดารัตน์ เกตุโรจน์
นายสมพร สังทรัพย์
นายนิคม จันทร์พร้อย
นางสาวละออง ไชยสน
นายสุนันต์ ศักดิ์แก้ว

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

8.4 งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
8.4.1 งานสภานักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียน – นักศึกษา
ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของสภานักเรียน – นักศึกษา ตามนโยบายของ
วิทยาลัยฯ
สนับสนุน นิเทศ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานของสภานักเรียน - นักศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบนโยบายและปฏิทินที่กําหนด
ประสานและร่วมมือกับงานกิจการพิเศษ เพื่อดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จัดทําสถิติ เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงาน สรุปผล และรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

-39ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นางโชติกา ปาณะศรี
นางสุจิตตรา มินา
นางสาวสุวนันท์ ชูผล

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

8.4.2 งานสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาและวางแผนงานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของสถานศึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษา คิดสร้างสรรค์และดําเนินกิจกรรมที่ให้คุณค่าใน
การพัฒนาตน พัฒนาสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน – นักศึกษา ในด้านการจัดกิจกรรม
4. วางแผนและดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อปลูกจิตสํานึก ฟื้นฟูสืบสาน อนุรักษ์ เสริมสร้างงานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน - นักศึกษา
5. สรุปผล และรายงานปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการ
วิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
7. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
นายเฉลิมพล จันทรโชติ
นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

8.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครองทราบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับสถานพยาบาล สถานีตํารวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในวิทยาลัยฯ
จัดครู อาจารย์รับผิดชอบในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในวิทยาลัยฯ โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ นโยบายของต้นสังกัด นโยบายของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล
ควบคุม นิเทศ และติดตามการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของวิทยาลัยฯ เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-406.
7.
8.

สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นายยงยุทธ ปาณะศรี
นายจักรพล จบสัญจร
นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

8.6 งานครูประจําชั้นนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหารและดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษา ประสานกับครู อาจารย์ ประจําวิชาในการรายงานผลความประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองรับทราบ
สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางวรพรรณ ด่านสกุล
นายอานนท์ ไกรแก้ว
นางสาวสิริกานต์ ทองสงฆ์
นางสาวราตรี ลือชัย
นายจักรพล จบสัญจร
นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์
นายยงยุทธ ปาณะศรี
นางอัญจนา คงนุ่น
นางสุชารี เตียสกุล
นายอรุษ อักษรนํา
นางสาวธิดารัตน์ เกตุโรจน์
ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
นายจิรวัฒน์ สุขใส
นายสุพัฒน์ นาคเสน
นางคณรัตน์ บัวทอง
นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจําชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

หมายเหตุ ตามคําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่ 77/2561 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-419. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายงานแผนการดําเนินงานในฝ่ายฯ (ปฏิทินการปฏิบัติงาน) และนําเสนอเพื่อพิจารณา
ศึกษาปัญหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนนําเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติให้ตรงกับสายงาน
ดูแล ตรวจสอบ สอบถามและติดตามงานที่มอบหมายให้บุคลากรในฝ่ายทําอย่างใกล้ชิด
ช่วยวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในฝ่ายก่อนนําเสนอ
ดูแล ช่วยเหลือและให้กําลังใจแก่บุคลากร
ให้ความเป็นธรรม ยกย่อง ชมเชยบุคลากร
คิด พิจารณา แก้ไข ปรับปรุงงานในฝ่ายให้พัฒนาอยู่เสมอ
ประสานงานทุกงานในฝ่ายที่รับผิดชอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ช่วยผู้บริหารลดความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ร่วมงานด้วยกัน
แนะนําให้บุคลากรตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
อํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในทุกเรื่องทุกด้านที่เหมาะสมและสมควร
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน
ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1. นางปัทมา สกุลณี
2. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

สํานักงาน
9.1 งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ปฏิทินปฏิบัติงานให้ครู อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนนักศึกษาทราบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทําแนวการปฏิบัติงานของงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติ
4. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ
5. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งชี้แจงประชาสัมพันธ์แนว
ทางการใช้เอกสารในการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
6. จัดทํารายงานตามคําสั่งสถาบัน เรื่องมอบอํานาจอนุญาตการจัดบรรเลงดุริยางค์การแสดงนาฏศิลป์ และ
การละเล่นพื้นเมืองภายในประเทศของสถานศึกษาในสังกัดฯ
7. เป็นเจ้าหน้าที่รับงานการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ

-428.
9.
10.
11.

จัดทําคําสั่งการแสดง ขออนุมัติการแสดง ประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา สถิติ ข้อมูล การแสดงและจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานการแสดงเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะในการปฏิบัติ เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ
นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
นางวรพรรณ ด่านสกุล
นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สงั ข์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

9.2 งานธุรการศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดเก็บและรับหนังสือราชการที่ส่งมายังฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
จัดทําเอกสารงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา
จัดเตรียมเรื่อง และวาระการประชุม พร้อมรายงานการประชุมของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อประสานงานในงานต่างๆ ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
จัดทําคู่มือของงานในฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ
2. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

9.3 งานอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.

3.

จัดทําแผน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม และเก็บบํารุงรักษาข้อมูลการแสดง/บรรเลง-ขับร้อง ของวิทยาลัยฯ ทั้งที่
ข้อมูลเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์ โดยจัดทําทะเบียนควบคุมให้เป็นระบบพร้อมทั้งทําหน้าที่ ให้บริการทาง
วิชาการศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ
ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
จัดทํ าคํ าบรรยายชุ ดการแสดง /บรรเลง - ขับร้องทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ อการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ

-434.
5.
6.
7.
8.
9.

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานการ
แสดง/บรรเลงที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน
ดําเนินการวิจัยทางศิลปวัฒ นธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี โดยนําเสนอเป็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและ / หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
นําเสนอผลงานการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี การจัดการองค์
ความรู้ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม
สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
9.3.1 งานอนุรักษ์
ประกอบด้วย
1.1 นายวีระยุทธ เรณุมาศ
1.2 นายยงยุทธ ปาณะศรี
1.3 นายสุมล ศักดิ์แก้ว

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

9.3.2 งานสร้างสรรค์
ประกอบด้วย
2.1 นายเฉลิมพล จันทรโชติ
2.2 นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์
2.3 นายชยพร ไชยสิทธิ์
2.4 นายอานนท์ ไกรแก้ว
2.5 นายสุมล ศักดิ์แก้ว
2.6 นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
2.7 นายธนาวุฒิ ชุมทอง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

9.3.3 งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วย
3.1 นายเฉลิมพล จันทรโชติ
3.2 นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ
3.3 นายชยพร ไชยสิทธิ์
3.4 นายจักรพล จบสัญจร
3.5 นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
3.6 นายสุพัฒน์ นาคเสน
3.7 นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-449.4 งานเครื่องแต่งกาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
จัดหา/จัดสร้างเครื่องแต่งกายสําหรับใช้ในการแสดงบรรเลง – ขับร้อง ให้ถูกต้องเหมาะสม และเพียงพอกับ
ความต้องการ ใช้งานตามแบบแผนของสถาบัน
จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งานดีเสมอ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดรูปแบบของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงที่จัดสร้าง
ขึ้นใหม่ ทั้งในแนวอนุรักษ์และแนวสร้างสรรค์ ตามแบบแผนของสถาบัน
ให้บริการยืมเครื่องแต่งกายและจัดยืมเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง
นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์
นางจัดทนา บุญช่วย
นายนัฐพงษ์ เพ็ชร์วัง

9.5 งานเครื่องดนตรี

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. จัดสร้าง/จัดหาเครื่องดนตรีสําหรับใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการบรรเลงให้เหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการใช้งาน ตามแบบแผนของสถาบัน
3. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องดนตรีให้เรียบร้อย ครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
4. จัดหา/จัดสร้างเครื่องแต่งกายในการจัดเครื่องแต่งกายสําหรับนักร้อง นักดนตรีให้เหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการใช้งานตามแบบแผนของสถาบัน รวมทั้งจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บรักษาให้
เรียบร้อย ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
5. ให้บริการยืมเครื่องดนตรี และจัดยืมเครื่องดนตรีประกอบการบรรเลง ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
6. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. สรุปผล และรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการ
วิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นตอน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. รายงานการปฏิบัติงาน

-45ประกอบด้วย
9.5.1 งานเครื่องดนตรีไทย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ประกอบด้วย
นายจักรพล จบสัญจร
นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นายสุวรรณ กลั่นรอด
นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

9.5.2 งานเครื่องดนตรีสากล
ประกอบด้วย
2.1 นายบุลเสฎฐ์ เพชรประสิทธิ์
2.2 นายจิรวัฒน์ สุขใส

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

9.6 งานเทคนิคเวที มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.

จัดทําแผน/โครงการ และปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น และดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. จัดหา/จัดสร้างอุปกรณ์ด้านเทคนิคเวที (ฉาก แสง เสียง) สําหรับใช้ในการแสดง/บรรเลง-ขับร้องให้
เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการใช้งาน ตามแบบแผนของสถาบัน
3. จัดหา/จัดสร้างเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานด้านเทคนิคเวทีให้เหมาะสม และเพียงพอกับความ
ต้องการใช้งาน รวมทั้งเก็บบํารุงรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
4. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคนิคเวทีให้ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
5. ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ด้านเทคนิคเวทีในการแสดง/บรรเลง – ขับร้องให้เหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการใช้งาน
6. จัดหา/จัดสร้างเครื่องแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคเวทีให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการใช้งาน
ตามแบบแผนของสถาบัน รวมทั้งจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาให้เรียบร้อยครบถ้วนและ
สมบูรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
7. ให้บริการยืมอุปกรณ์เทคนิคเวทีและจัดยืมอุปกรณ์เทคนิคเวทีสําหรับใช้ประกอบการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
8. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคนิคเวทีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
9. สรุปผลและรายงานปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

-469.6.1 งานอุปกรณ์เทคนิคเวที
ประกอบด้วย
1.1 ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
1.2 นายสุมล
ศักดิ์แก้ว
1.3 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

9.6.2 งานบันทึกเสียง-ภาพและตัดต่อเสียง
ประกอบด้วย
2.1 นายเบญจพล จันทรมานะ
2.2 นายอานนท์ ไกรแก้ว

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย

9.6.3 งานบริการ
ประกอบด้วย
3.1
3.2
3.3
3.4

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหน้างาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ขอให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่ างเต็ ม ความสามารถ เพื่ อ ให้ บั งเกิ ด ผลดี ต่ อ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

