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คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ที่
/ 2560
เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
***********************

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานตามโครงสรางวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยชางศิลป
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินไปดวยความเรียบรอยบังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคลอง
ตามพรบ.สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป พ.ศ. 2550 และตามคํ ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ คณะกรรมการ
ประเมินผลสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จึงขอแตงตั้งบุคลากรของวิทยาลัยฯ รับผิดชอบงานตาง ๆ ตาม
โครงสรางของวิทยาลัยฯ ที่กําหนด และคําสั่งใดที่ขัดแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มีหนาที่กําหนดนโยบาย ใหความเห็น แนะนํา ใหคําปรึกษา เสนอแนวทาง
การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ งานตามพั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ฯ ให เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
ประกอบดวย
1.1
1.2
1.3

นายศิวพงศ กั้งสกุล
นางพีรพรรณ ถิน่ กาญจน
นายธานินทร โสภิกลุ

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

นางปทมา
สกุลณี
นางสาวพรทิพย มหันตมรรค
นางอัปษร วรรณถนอม
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางคณรัตน บัวทอง
นางพรพิมล ราชกิจกําธร
น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแกว
นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย
นางสุจิตตรา มินา
นางโสภา เรณุมาศ
นายยงยุทธ ปาณะศรี
นางพิกุล อนันตนานนท
นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท

1.17 นางณิชนุช สุวรรณพรรค

ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ตํ า แหน ง ครู ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร องผู อํ า นวยการฝ า ยกิ จ การนั ก เรี ย นนักศึกษา
ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม
ตําแหนงครู หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป( ระดับพื้นฐาน )
ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาที่หัวหนาภาควิชาการศึกษาทั่วไป(ระดับอุดม)
ตําแหนงครู หัวหนาภาควิชานาฏศิลปไทย
ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาที่หัวหนาภาควิชานาฏศิลปศึกษา
ตําแหนงครู หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลป
ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาที่หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
ตําแหนงครู หัวหนางานการเงินและบัญชี
ตําแหนงครู หัวหนางานแผนและงบประมาณ
ตําแหนงครู หัวหนางานพัสดุ
ตําแหนงครู หัวหนางานอาคารสถานที่
ตําแหนง รองผูอ ํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหาร
ตําแหนงครู หัวหนางานบุคลากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัย ตามลําดับขั้นและและดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดอนุมัติ
2. เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารยและนักเรียน นักศึกษาทราบในสวนที่เกี่ยวของ
3. เปนเจาหนาที่ประจําศูนยประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
4. ประสานงานกับทุกฝาย/งาน/ภาควิชา/หมวดวิชา เพื่อใหเกิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. จัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
6. ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเผยแพรใหแกบุคลากรภายในสถานศึกษา
ทราบเปนระยะๆ
7. จัดทําแผนและดําเนินการฝกอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากรเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา
8. จัดใหมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนด
9. เปนแหลงวิทยาการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ รวบรวมตัวอยางเอกสารตนแบบ เพื่อคนควาสําหรับผูที่สนใจ
10. รายงานผลและเผยแพรประชาสัมพันธผลการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนรับทราบตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนด
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

นางพรปวีณ ขุททะกะพันธ
นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส
นางสาวสุภาภรณ สุวรรโณ
นางอมลณัฐ อักษรนํา
นายวีรพงศ หนูชัยแกว
ดร. เขม สุขไกร
นายดิสวัฒน ภาคฐิน
นางวรรณวิไล นิลสม
นายอานนท ไกรแกว
นายเบญจพล จันทรมานะ
วาที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.

หัวหนาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
รองหัวหนาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธของศูนยประกันคุณภาพ
เลขาศูนยประกันคุณภาพ
ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
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3.สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการ เป น งานที่ อยู ในการกํากับ ดูแล และติด ตามของผูอํ านวยการวิท ยาลัย นาฏศิล ป
นครศรีธรรมราชทั้งนี้เพื่อความคลองตัว และการบริหารจัดการที่รวดเร็วในการสั่งการและสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน ประกอบดวย
3.1 งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 งานจัดการความรู (KM)
3.4 งานวิจัย
4. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ
โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประกอบดวย
4.1 นางพิกุล อนันตนานนท

ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหาร

5. ฝายบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

กรองงาน วิเคราะห แกปญหาภายในฝายกอนนําเสนอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
แจกงาน ตรวจสอบ ดูแลและติดตามงานอยางใกลชิด
แนะนํางานใหกับผูรับมอบงานดวยความเขาใจในงานอยางชัดเจน
วางแผนการดําเนินงานในฝายและนําเสนอพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตั ิหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาและใหความเปนธรรม ยกยอง ชมเชย บุคลากรในฝายแก
ผูบริหาร
คิด พิจารณาแกไข ปรับปรุงงานในฝาย และสงเสริมกระตุนใหบุคลากรทํางานอยางเต็มความรู เต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพใหพัฒนามากขึ้นอยูเสมอ
ใหความรวมมือ เปนที่ปรึกษา เนนเพื่อนรวมงานที่ดีแกบุคลากรทุกคนและอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร
ในทุกเรื่อง ทุกดานที่เหมาะสมและสมควร
ประสานงานใหทุกงานที่รับผิดชอบดําเนินไปดวยความเรียบรอยถูกตอง
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสถานศึกษา เมื่อหัวหนาสถานศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามคําสั่ง
ของผูมีอํานาจแตงตั้ง
ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ประกอบดวย
1. นางพิกุล อนันตนานนท
2. นางสุจติ ตรา มินา

หัวหนาฝายบริหาร
ผูชวย
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5.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
2. รับ – สงหนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ และออกเลขสงหนังสือราชการ พรอมแจกจายและจัดเก็บหนังสือคู
ฉบับ หนังสือราชการที่สงออกทุกฉบับที่ออกโดยวิทยาลัยฯ
3. จัดทําบัญชีเอกสาร หนังสือราชการ และเก็บรวบรวมอยางมีระบบ เสนอและ จายเอกสารหนังสือราชการตาม
คําสั่งผูอํานวยการวิทยาลัยฯ และติดตามงานภายในวิทยาลัยฯ
4. จัดทําหนังสือโตตอบหนังสือราชการ
5. จัดเก็บและทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
6. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการกอนสงออก
7. จัดทํา ควบคุมสมุดคําสั่ง และออกเลขที่คําสั่งของวิทยาลัยฯ พรอมทั้งจัดเก็บสําเนาคําสั่งเพื่อการตรวจสอบ
และอางอิง
8. รวบรวมขอมูล สถิติเอกสาร และหนังสือราชการแตละเดือน / ป ตามระเบียบงานสารบรรณ
9. การจัดสํานักงาน การรักษาความปลอดภัยของเอกสารสํานักงาน
10. การดูแล รักษา แจงซอมครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ในสํานักงาน
11. ใหคําชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
12. ขออนุมัติเดินทางไปราชการใหกับผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
13. รวบรวมขอมูลและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของงานธุรการ
14. รวบรวมขอมูล สถิติ เอกสาร หนังสือราชการแตละเดือน/ป
15. จัดเตรียมเรื่อง และเตรียมการประชุมพรอมรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
16. ติดตอประสานงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
17. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (แยกความรับผิดชอบเปนรายขอ : บุคคล)
18. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางณิชนุช สุวรรณพรรค
2. นางสาวอัมพร จันละคร
3. นางโชคดี แจมวิมล

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

5.2 งานบุคลากร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
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2.
3.
4.

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

เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางทราบในสวนที่
เกี่ยวของ
จัดทํางบเวลาทําการของขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา และรายงานงบเวลาปฏิบัติราชการ
ประจําเดือน ตอตนสังกัดตามเงื่อนไขที่กําหนด
ประสาน และดําเนินการ จัดทําทะเบียนประวัติ การบรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนระดับ
การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มวุฒิ การโอนยาย การขอชวยราชการ สถิติวันลา การลาประเภทตาง ๆ
การลาศึกษาตอ การขอทําบัตรประจําตัวขาราชการ การขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล การลาออกจาก
ราชการ การขอหนังสือรับรองตาง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การฝกอบรม
ประชุม สัมมนา
จัดเตรียมเอกสาร และควบคุมบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการ และลูกจาง ทั้งเวลา
มาและเวลากลับ ใหเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และระเบียบของทางราชการ
จัดทําแผน การสรรหาบุคลากร แผนการใชบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบ
การรวบรวมขอมูลในการพิจารณา ความดี ความชอบ ประจําป ฯลฯ ของขาราชการ ลูกจาง
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานตนสังกัด กลุมการเจาหนาที่ กลุมแผนงาน ฯ
สํานักงบประมาณ สํานักงาน กพร. สํานักงานก.ค.ศ. เปนตน
ปดประกาศหนังสือ และเรื่องที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร ใหทราบโดยทั่วกัน
จัดครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผูตรวจเวร
รวบรวมหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร อยางมีระบบ
บริการใหขอมูลและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรทุกคนอยางทั่วถึงและเสมอภาค
ดูแล ติดตาม และชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน รวมทั้งวิธีปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบ
ราชการ ใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทราบและถือปฏิบัติ
ดําเนินการเรื่องการขอยกเวนการเขารับราชการทหารของขาราชการ
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นายพัลลภ แสงแกว
นางสุจิตตรา มินา
วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นางสาวศุรัณยลักษณ ตัณฑจิตติ
นางพรพิมล ราชกิจกําธร

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางสาวปรียา ศุภกิจ
นางโชติกา ปาณะศรี
นายดิสวัฒน ภาคฐิน
นางสาวอัมพร จันละคร
นางนันทรัตน จบสัญจร
นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ
นางโชคดี แจมวิมล
วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง

ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

5.3 งานสวัสดิการ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุน ชวยเหลือและสงเสริมบุคลากรตามความจําเปนเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
วิทยาลัยฯ
ดูแล อํานวยความสะดวก และรับรองแขกของวิทยาลัยฯ ในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสมจัดบริการดาน
ตาง ๆ แกบุคลากรตลอดจนผูมาติดตอกับวิทยาลัยฯ
จัดทําขอตกลงในการใชเงินสวัสดิการจากรายไดของวิทยาลัยฯ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายของผูบังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท
นางดวงนภา อุทัยรัตน
นางนันทรัตน จบสัญจร
วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
นางโชคดี แจมวิมล

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
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5.4 งานการเงินและบัญชี มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
5.4.1 งานการเงิน
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางทราบในสวนที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินงาน และรับผิดชอบงานการเงินใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการเงิน การคลัง
4. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ในการเบิกจาย ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เมื่อถูกตองครบถวน
แลว จึงทําการขออนุมัติเบิกจาย เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
5. ควบคุม ดูแล การรับ – จายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการอยางถูกตอง และรวดเร็ว
6. จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณใหถูก ตามแผนงาน / โครงการ
และหมวดรายจายที่ไดรับอนุมัติไวแลว
7. รวบรวมหลักฐานการรับ – จายเงิน สงใหเจาหนาที่บัญชี ลงบัญชีทุกครั้งเมื่อมีการรับ – จายเงิน โดยใหเปนไป
ดวยความรวดเร็ว เพื่อใหหลักฐานทางบัญชีถูกตอง และเปนปจจุบัน
8. รับ – สงเงิน และรายงานยอดเงินคงเหลือประจําวันตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด และ
นําเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ทุกวัน
9. ตรวจสอบยอดเงินทุกวันเมื่อมีการรับเงิน ถาเกินอํานาจความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ใหนําฝากคลังหรือ
ธนาคาร ตามระเบียบของทางราชการ
10. ประสานงานดานการเงินกับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
11. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งทรัพยสินของทางราชการ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย
นางดวงนภา อุทยั รัตน
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางโชคดี แจมวิมล

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

5.4.2 งานบัญชี
1.
2.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
ดําเนินงานและรับผิดชอบงานบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการเงิน การคลัง
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

จัดทําบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระบบบัญชีของทางราชการ
รับหลักฐานการจายเงินจากงานการเงิน แลวจัดทําบัญชีดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เพื่อใหเปนปจจุบันทุกครั้ง
รวบรวม เก็บรักษาหลักฐานตางๆ ใหเปนระเบียบ ถูกตอง เพื่อเตรียมพรอมที่จะใหหนวยตรวจสอบภายในและ/
หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เขาทําการตรวจสอบ และเมื่อมีการตรวจสอบแลวใหเก็บรักษาหลักฐานตางๆ
อยางเอกสารธรรมดา เปนเวลา 10 ป
จัดทํางบเดือน และรายงานการเงินประจําเดือน สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบและตามเงื่อนไขเวลาที่
กําหนด
ประสานงานกับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหหลักฐานทางบัญชีถูกตอง และเปนปจจุบัน
ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบ เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งทรัพยสินของทางราชการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
รวบรวมและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแบบ ตผ.๑-๗
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
1. นางดวงนภา อุทัยรัตน
2. นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย
3. นางโชคดี แจมวิมล

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

5.5 งานแผนและงบประมาณ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน โครงการ ใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางทราบในสวนที่เกี่ยวของ
3. ศึกษาและรวบรวมสภาพปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจ หนาที่ของวิทยาลัยฯ และผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเสนอ
ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
4. จัดทําคําขอพรอมคําชี้แจงคําของบประมาณประจําป ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จังหวัด และวิทยาลัยฯ รวมทั้งติดตามผล ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม (กรณีขอใหมีการชี้แจง) งบประมาณประจําปของ
วิทยาลัยฯ
5. ประสานและรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝาย /งาน / ภาควิชา / กลุมสาระตาง ๆ ในวิทยาลัย ที่
ประสงคจะของบประมาณ เพื่อนําเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรร สํารวจความตองการและรวบรวม
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ตองการงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
6. ประชุมฝาย/ ภาควิชาตาง ๆ เพื่อชี้แจงคําของบประมาณประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของผูอํานวยการ
วิทยาลัยฯ
7. จัดทําแผนปฏิบัติการการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ
8. จัดทําสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนงาน และงบประมาณของวิทยาลัยฯ
9. ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ใหเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และแผนงาน /
โครงการที่กําหนดไว
10 ดําเนินการเรื่องการขอโอน / เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ
11. รายงานการใช ปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของ
วิทยาลัยฯ ตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
12. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในวิทยาลัยฯ อาทิ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสงเสริมและบริการทาง
วิชาการ ภาควิชา / กลุมสาระวิชา งานเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม / ฝายตาง ๆ ฯลฯ เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับเตรียม
รายงานตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
13. ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยตามลําดับขั้นพรอมทั้ง
รายงานตนสังกัด และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนรายเดือน รายงวด และ / หรือรายปตามลักษณะงาน ตาม
เงื่อนไข ที่กําหนด
14 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสุจิตตรา มินา
นางโสภา เรณุมาศ
นางจินดา เครือหงส
วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นายเลิศศักดิ์ จูหอง

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

5.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สงเสริมความรวมมือในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการของศูนยสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
3. สงเสริมการคนควาและวิจัยเพื่อแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน
4. สรางขอตกลงในความรวมมือ ดานการจัดหาการสนับสนุนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับวิทยาลัยฯ ดวยความประหยัดและเสมอภาค
5. จัดรวบรวมขอมูลของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษาเพื่อใหเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดมอบหมาย
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ประกอบดวย
1. งานเทคโนโลยี มีหนาที่ กํากับ ดูแล และใหการบริการกับผูมาขอใชหอง
- ประชุม ในดานการบันทึกภาพ โสตทัศนูปกรณของวิทยาลัยฯ
- จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณที่จําเปนตองใชในงานเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
1. วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
หัวหนางาน
2. นายเบญจพล จันทรมานะ
ผูชวย
3. นายอานนท ไกรแกว
ผูชวย
4. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
ผูชวย
1.1 หองประชุมอาคารวิทยบริการ
1. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
2. นายเบญจพล จันทรมานะ
3.นายอานนท ไกรแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

1.2 หองประชุมบุษราคัม
1. นายเบญจพล จันทรมานะ
2. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

หัวหนางาน
ผูชวย

1.3 หองประชุมอาคารเอนกประสงค
1. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
2. นายสุมล ศักดิ์แกว

หัวหนางาน
ผูชวย

1.4 หองประชุมอาคารฝกปฏิบัตกิ ารโขน - ละคร
1. วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
2. วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหนางาน
ผูชวย

2. งานสารสนเทศ มีหนาที่ จัดเก็บ และรายงานขอมูลจากงานฝายตางๆ ของวิทยาลัยฯรายเดือน รวมทั้งจัดทํา
รายงานประจําปของวิทยาลัยฯ
ประกอบดวย
1. นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ
หัวหนางาน
2. นางสาวธิดารัตน เกตุโรจน
ผูช วย
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3.งานการสื่อสาร มีหนาที่ ดูแล รักษาและบริการระบบเครื่องเสียงของวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.

ประกอบดวย
นายยงยุทธ ปาณะศรี
วาทีร่ อยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
นายเบญจพล จันทรมานะ
วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชว ย

5.7 งานพัสดุ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางทราบในสวนที่
เกี่ยวของ
3. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางทุกประเภท จัดซื้อ-จัดจางดวยเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
4. จัดทําบัญชี รับ – จาย พัสดุ ทะเบียนพัสดุ และตีราคาทรัพยสินใหถูกตอง เปนปจจุบันตามระเบียบของทาง
ราชการ
5. จัดวางระเบียบ และแนวปฏิบัติการเบิกจายพัสดุใหถูกตองตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และตามระเบียบของ
ทางราชการ
6. ควบคุม ดูแล รักษาพัสดุของวิทยาลัยฯ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหความครบถวนถูกตองตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน
7. สํารวจ และจัดทําสถิติการซอมบํารุงรักษาพัสดุ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการตอพัสดุ
นั้น ๆ ในโอกาสตอไป
8. รายงานการชํารุด การเสื่อมสภาพ การสูญหายของพัสดุตอผูอํานวยการสถานศึกษาฯ ตามลําดับขั้นเพื่อการ
ซอมบํารุง จําหนาย ชดใชตามระเบียบของทางราชการวาดวยการพัสดุ
9. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป
10. จัดทําทะเบียนครุภัณฑและจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป
11. ตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และเอกสารประกอบ ลงบัญชีหรือลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายและเก็บ
ใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน
12. ใหการบริการเบิกจายพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว โดยลดขั้นตอนที่ยุงยากซ้ําซอน การรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสราง/ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามระเบียบของทางราชการ
13. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
14. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางโสภา เรณุมาศ
นายเลิศศักดิ์ จูหอง
วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
นางณิชนุช สุวรรณพรรค
นางนันทรัตน จบสัญจร
นายภัทรพงษ สิงหแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

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

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
กําหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการยานพาหนะเพื่อใหสะดวก เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
ยานพาหนะ
ปฏิบัติตามคําสั่งกรมบัญชีกลาง หลักเกณฑการใช การเก็บรักษา ซอมบํารุง การเบิกจายน้ํามัน และใหการ
บริการการใชยานพาหนะของวิทยาลัยฯ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
รายงานผลการตรวจสภาพยานพาหนะกอนซอมบํารุงทุกครั้ง
ดําเนินการขอตอทะเบียนยานพาหนะของวิทยาลัยฯ ทุกคัน ใหถูกตองและเปนปจจุบันเสมอ
ตรวจสภาพความถูกตองของการบันทึกรายงานการขอใชยานพาหนะทุกครั้ง
ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ยานพาหนะใหคงสภาพ และสามารถใชงานไดดีเสมอ
จัดทําประวัติการซอม บํารุงรักษายานพาหนะใหเปนปจจุบันเสมอ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเลิศศักดิ์ จูหอง
นายชยพร ไชยสิทธิ์
นายยงยุทธ ปาณะศรี
วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
นายกําพล เภรีภาศ
นายสัญญา จํานงลักษณ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
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5.9 งานอาคารสถานที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง นักเรียน นักศึกษาทราบใน
สวนที่เกี่ยวของ
3. ประสานและวางแผนงานในการจั ด สรางอาคาร และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ใหส อดคลองกับ ผังแมบ ทและตาม
นโยบายของวิทยาลัยฯ รวมทั้งความตองการทางการศึกษา
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตกแตงอาคารสถานที่ และบริเวณตาง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ใหสะอาด รมรื่นและสวยงาม
5. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน มอบหมายหนาที่ ใหคําปรึกษา ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รักษาความสะอาด และเจาหนาที่บํารุงรักษาสภาพภูมิทัศนของวิทยาลัยฯ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่กําหนดไว
6. จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ของวิทยาลัยใหเปนปจจุบันเพื่อประโยชนในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
7. ดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค ใหมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสามารถใชงานไดดีเสมอ
8. ใหการบริการดานอาคารสถานที่ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ
9. จัดระบบการจราจรภายในวิทยาลัยฯ ใหสะดวก ปลอดภัย และเปนระเบียบ
10. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ของวิทยาลัยรวมทั้งระบบการ
ประเมินการเสื่อมสภาพ เพื่อวางแผนในการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกปลอดภัย
11. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ พนักงานทําความสะอาด และคนสวนใหสัมฤทธิ์
ผลอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการรักษาความสะอาด และซอมแซมอาคารสถานที่ หองน้ํา หองสวม รวมทั้ง
ซอมแซมวัสดุ อุป กรณ ที่ ชํารุด เสีย หาย ให สามารถใชงานไดตามปกติ การปลูก บํ ารุงรักษาต น ไม การปลู ก
ทดแทน การจัดสวนหยอม ดูแลสนามหญา การกําจัดวัชพืชทั่วทั้งบริเวณวิทยาลัยฯ ทั้งภายในและภายนอก
บริเวณวิ ท ยาลั ย ฯ ให ส ะอาดและเหมาะสมอยางต อ เนื่ อ ง และการจัด เก็ บ บํ ารุงรักษา ครุภั ณ ฑ เครื่องมื อ
อุปกรณ ที่ใชในงานอาคารสถานที่
12. อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานที่แกบุคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่นๆ พรอมจัดทําสถิติการใหบริการ
และรวบรวมขอมูลใหเปนระบบอยางตอเนื่อง
13. นิเทศ ติดตาม กํากับ รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ พนักงานทําความสะอาด ที่ดูแลรักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารตางๆ และบริเวณตางๆ ของวิทยาลัยฯ หรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย
ประกอบดวย
1.

นายยงยุทธ ปาณะศรี

หัวหนางาน
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2.
3.

วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชืน่
วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

ผูชว ย
ผูชว ย

โดยกําหนดผูกํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และ รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ พนักงานทําความ
สะอาด ที่ดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารตางๆ และบริเวณตางๆ ของวิทยาลัยฯ
หรืองานที่ไดรับมอบหมายในแตละพื้นที่ดังนี้
1. อาคาร 1
ประกอบดวย
1.1 นางสุชารี เตียสกุล
หัวหนา
1.2 นางสาวละออง ไชยสน
ผูชวย
2. อาคาร 2

3. อาคาร 3

4. อาคารวิทยบริการ

5. อาคารเอนกประสงค

6. บริเวณสนามทั้งหมด

ประกอบดวย
2.1 วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
2.2 นางปทุมพร ทองสงฆ
ประกอบดวย
3.1 นางอัปษร วรรณถนอม

หัวหนา
ผูชวย

3.2 นางสาวละออง ไชยสน

หัวหนา
ผูชวย

ประกอบดวย
4.1 นางอัญจนา คงนุน
4.2 นายสมพร สังทรัพย

หัวหนา
ผูชวย

ประกอบดวย
5.1 นางสาวศุรัณยลักษณ ตัณฑจิตติ
5.2 นายสุนันต ศักดิ์แกว

หัวหนา
ผูช วย

ประกอบดวย
6.1 นายมนตรี นุนพันธ
6.2 นายไมตรี ฆังคะ
6.3 นายสุนันต ศักดิ์แกว
6.4 นายศุภโชค กําราญศึก

หัวหนา
ผูช วย
ผูช วย
ผูช วย
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7. อาคารเรียนปฏิบัติการ 5 ชั้น ดานนาฏศิลป(โขน -ละคร)
ประกอบดวย
7.1 วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
7.2 นายไมตรี ฆังคะ

หัวหนา
ผูช วย

8. ผูควบคุมและดูแลหองประชุมประจําอาคารตางๆ มีหนาที่ กํากับ ดูแล บํารุงรักษาและใหบริการในระบบแสง สี เสียง
และสื่ออิเล็คทรอนิคส ตาง ๆ
ประกอบดวย
8.1 หองประชุมบุษราคัม (อาคาร 1)
ประกอบดวย
1.นายเบญจพล
จันทรมานะ
หัวหนา
2.วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
ผูชวย
8.2 หองประชุมมรกต (อาคารวิทยบริการ)
ประกอบดวย
1.วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
2.นายเบญจพล
จันทรมานะ

หัวหนา
ผูชวย

8.3 หองประชุมโกเมน (อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น : ดานนาฏศิลปโขน –ละคร)
ประกอบดวย
1.วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
หัวหนา
2. นายเบญจพล
จันทรมานะ
ผูชวย
8.4 หองประชุมนพเกา (อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น : ดานนาฏศิลปโขน – ละคร 2)
ประกอบดวย
1. วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
หัวหนา
2. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
ผูชวย
5.10 งานรักษาความปลอดภัย มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.

จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง นักเรียน นักศึกษาทราบใน
สวนที่เกี่ยวของ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัด
เวร รักษาการณประจําสถานที่ราชการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนปองกันรักษาความปลอดภัยสําหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและทรัพยสินของวิทยาลัยฯ
จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูในดานการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน - นักศึกษา บุคลากรและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ
จัดครู และบุคลากรควบคุมดูแลความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเดินทางไป-กลับของ
นักเรียน - นักศึกษา
จัดครู และเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย ใหปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และ
ระเบียบของทางราชการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับปองกัน รักษาความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการใหเพียงพอ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นายพัลลภ แสงแกว
นายยงยุทธ ปาณะศรี
นายดิสวัฒน ภาคฐิน
วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

5.11 งานประชาสัมพันธ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับขั้นและดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง นักเรียน นักศึกษาทราบใน
สวนที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และตามที่ไดรับมอบหมาย
4. จัดเก็บ บํารุงรักษา และควบคุม ดูแลพัสดุที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีเสมอ
5. ควบคุมและดําเนินงานประชาสัมพันธใหเกิดผลดีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
6. ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนในทองถิ่นและสวนกลางเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมของวิทยาลัยฯ
7. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
8. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักเรียน ครู อาจารย ผูปกครอง และผูมาใหบริการดวยความยินดีและเต็มใจ
9. สรางความสัมพันธที่ดีและความเขาใจที่ถูกตองแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
10. สรุปผล และรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเสนอตอ
ผูอํานวยการวิทยาลัยฯตามลําดับขั้น
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11. สรุปขอมูลที่รับผิดชอบสงงานสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
13. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

นายเขม สุขไกร
นางสาวราตรี ลือชัย
นางนิภารัตน ชัยทิพย
นายอานนท ไกรแกว
นายดิสวัฒน ภาคฐิน

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

6. ฝายวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารงานดานวิชาการของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
วิทยาลัยฯและของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
2. รับนโยบายของผูบริหาร วางแผน วิเคราะห สังเกตการณ ประเมินผล การปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูบริหาร
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
4. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน

หัวหนาฝายวิชาการ

6.1 สํานักงานฝายและสงเสริมวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูบริหาร และดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติ พรอมทั้งรวบรวมแผนงาน/โครงการในฝายวิชาการ
2. วิเคราะห ประเมินผล แลรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการของวิทยาลัยฯ
3. ประสานกับหัวหนาภาควิชา/หัวหนากลุมสาระ ในการจัดระบบการเรียนการสอนและการจัดตารางเรียน
4. ประสานกับภาควิชา/กลุมสาระ เพื่อจัดครู-อาจารย เขาสอนในแตละรายวิชา การจัดตารางสอบ การจัดทํา
คูมือประกอบการเรียนการสอน การกําหนดตําราเรียน อุปกรณการเรียน รวมทั้งวัดผลประเมินผลการเรียน
5. สงเสริมใหครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา รับการประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการตางๆ และการรับสมัคร
นักเรียน/นักศึกษา
6. รับผิดชอบดําเนินงานสงเสริมและบริการวิชาการเพื่อใหงานวิชาการของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปดวยดีมี
ประสิทธิภาพ
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7. เปนศูนยกลางทางดานเอกสาร ขอมูลในการสงเสริมใหบริการวิชาการแกนักเรียน /นักศึกษา ครู/อาจารย
ผูปกครองและชุมชน
8. จัดทําสถิติ ขอมูลในการบริการวิชาการแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย ผูปกครองและชุมชน
9. สรุปและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แสนอตอผูบริหาร
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
11. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางวรพรรณ ดานสกุล

หัวหนางาน

6.2 งานธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเก็บและรับหนังสือราชการที่สงมายังฝายวิชาการ
2. จัดทําเอกสารงานงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา
3. จัดเตรียมเรื่อง และวาระการประชุม พรอมรายงานการประชุม ของฝายวิชาการ
4. ติดตอประสานงานในงานตางๆ ของฝายวิชาการใหเปนไปดวยความถูกตอง
5. จัดทําสถิติขอมูลนักเรียน/นักศึกษา เพื่อรายงานตอสถาบัน ฯ
6. จัดทําคูมือของงานในฝายวิชาการ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางนิภารัตน ชัยทิพย
2. นางอมลณัฐ อักษรนํา
3. นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

6.3 งานทะเบียนวัดผลและสถิติ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานนักเรียน ออกเลขประจําตัว จัดทําทะเบียนนักเรียน และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ของนักเรียน
2. จัดนักเรียน เขาชั้นเรียนตามแผนการเรียน ใหคําแนะนําในการเลือกวิชาเรียนและจัดบริการในการลงทะเบียน
วิชาเรียน
3. จัดทําสถิติ และรายชื่อนักเรียนแตละชั้น แตละสาขาวิชา สถิตินักเรียน รวมทั้งการจบหลักสูตรของนักเรียน/
นักศึกษาประจําปการศึกษา
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4. จัดทําแบบฟอรมและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานสถิติ เพื่อใชในการปฏิบัติงานและใหบริการแก
นักเรียน/นักศึกษา และครูอาจารย
5. จัดทําเอกสาร หลักฐานผลการเรียน ของนักเรียนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
6. ดําเนินการในเรื่องการขอพักการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนและสถิติของวิทยาลัย
8. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
9. ตรวจแบบประเมินผล ปพ.5 และขอสอบ
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นางจินดา เครือหงส
นางอมลณัฐ อักษรนํา
นางจันทรเพ็ญ วงศวาสนา
นางชุติมา นุนพันธ

หัวหนางาน
งานทะเบียนม.ตน
งานทะเบียนม.ปลาย
งานวัดผล

6.4 งานนิเทศภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา เชน การ จัดทํา โครงการนิเทศ การ
วางแผนนิเทศ สงเสริมใหเกิดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษา
2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน เชน การจัดอบรม ประชุมชี้แจง หรือใหความรูดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม หนวยศึกษานิเทศก
สํานักงานคณะกรรมการ
3. สงเสริมการทํา งานเปนทีม และมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนา คุณภาพ การจัดการเรียนการ
สอน
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุน ใหมีการดํา เนินการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแผนงาน/โครงการ
6. ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดํา เนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางจินดา เครือหงส

หัวหนางาน
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2. นางชุติมา นุนพันธ
3. นางจันทรเพ็ญ วงศวาสนา

ผูชวย
ผูชวย

6.5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. จัดทําระเบียบ คูมือแนวทางการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. ใหบริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย
4. นิเทศ ควบคุม ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
5. สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประจําภาคเรียนและประจําปการศึกษา
6. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
2. นายดิสวัฒน ภาคฐิน

หัวหนางานกิจกรมพัฒนาผูเรียน
ผูชวย

6.5.1 งานแนะแนว
ประกอบดวย
1. นางสาวราตรี ลือชัย
2. นายวิทยา ดีทอง
3. อาจารยที่ปรึกษาทุกทาน

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

6.5.2 งานกิจกรรมชุมนุม
ประกอบดวย
1. นางนิภารัตน ชัยทิพย
2. นางจัดทนา บุญชวย
3. นางสาวลภัสรดา โพธแส
4. วาที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
5. นางสาวสุภาภรณ สุวรรโณ
6. นายอานนท ไกรแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
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7. นายอรุษ อักษรนํา
8. นางอมลณัฐ อักษรนํา
9. นายเบญจพล จันทรมานะ

ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

6.5.3 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประกอบดวย
1. นายธานินทร โสภิกุล
2. นายมนตรี นุนพันธ
3. นางจินดา เครือหงส
4. นางอัญจนา คงนุน
5. นางสาวราตรี ลือชัย
6. น.ส.จารุวรรณ เหมทานนท

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

6.5.4 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ประกอบดวย
1. น.ส.วรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
2. วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหนางาน
ผูชวย

6.5.5 งานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน
ประกอบดวย
1. นายอรุษ อักษรนํา
2. อาจารยที่ปรึกษาทุกทาน

หัวหนางาน
ผูชวย

6.6 ภาควิชา ( ระดับพื้นฐาน) มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาสงเสริม ดานการเรียนการสอนในกลุมสาระวิชาตางๆภายในภาควิชาของ
ระดับพื้นฐาน
2. รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการ งานปกครอง และงานกิจกรรมภายในภาควิชา
3. ปกครองบังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมทั้งพิจารณาเสนอความดีความชอบ
ของขาราชการครูและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในภาควิชา
4. ประสานงานกับภาควิชาตางๆ ภายในวิทยาลัย
5. จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
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6. ควบคุมโครงการ แผนปฏิบัติงานโครงการ
7. นิเทศภายในภาควิชา
8. กํากับ ดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑภายในภาควิชา
9. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะตอผูบริหารวิทยาลัยฯ
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางสาวพรทิพย มหันตมรรค
2. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
3. นางพรพิมล ราชกิจกําธร

หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป
หัวหนาภาควิชานาฏศิลปไทย
หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลป

6.7 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ งานปกครอง และงานกิจกรรมภายในกลุมสาระ
2. ปกครองบังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูภายในกลุมสาระ รวมทั้งการพิจารณา
เสนอความดีความชอบของครูภายในกลุมสาระ
3. ประสานงานกับภาควิชา/กลุมสาระวิชา ในวิทยาลัยฯ
4. จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
5. ควบคุมโครงการ แผนงานการเรียนการสอน
6. จัดทําแผนงานโครงการ ในแตละกลุมสาระเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และของบประมาณ
7. นิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู
8. ดูแลวัสดุ ครุภัณฑภายในกลุมสาระการเรียนรู
9. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
10.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
11.รายผลงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางสุภา รักหมอ
2. นางปนประภา ขําแกว
3. น.ส. จารุวรรณ เหมทานนท
4. นางอัปษร วรรณถนอม
5. นายมนตรี นุนพันธ
6. นางนิภารัตน ชัยทิพย

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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7. นางเกวริฐา รองพล
8. นางยงยี ภัทรนุธาพร
9 .นายวีรยุทธ เรณุมาศ
10.นางโชติกา ปาณะศรี
11.นายจักรพล จบสัญจร
12.นางวรรณวิไล นิลสม
13.น.ส ธัญลักษณ รักษสังข
14.นายบุลเสฏฐ เพชรประสิทธิ์
15.นายสุพัฒน นาคเสน
16.นายอานนท ไกรแกว

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะโขน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะละคร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะปพาทย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะเครื่องสาย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปพื้นเมือง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะดนตรีพื้นเมือง

6.8 งานหองสมุด มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ
2. ดําเนินการจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร เอกสารที่เปนประโยชนตอหองสมุดสําหรับใหบริการแกนักเรียน/
นักศึกษา ครู/อาจารย โดยดําเนินตามระบบงานการเงินและพัสดุ
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานหองสมุด เพื่อใหบริการแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/
อาจารยอยางเพียงพอ
4. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ ครุภัณฑ ประจําหองสมุดใหคงสภาพและสามารถใชงาน
ไดดี
5. ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ใหคําแนะนําและใหบริการนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย รวมทั้งบุคคลทั่วไปใน
การใชบริการหองสมุด
6. เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ ตํารา วาสารที่นาสนใจ
7. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูใหแกนักเรียน นักศึกษาในโอกาสวันสําคัญตางๆ โดยเฉพาะในสวนที่สงเสริมงาน
หองสมุด และรณรงคใหนักเรียน/นักศึกษา รักการอาน
8. จัดทําสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงพัฒนางานหองสมุด
9. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
11. รายผลงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางอัญจนา คงนุน
2. นางสุภา รักหมอ

หัวหนางาน
ผูชวย
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6.9 งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ
2. เปนศูนยกลางในการบริการดานสื่อการเรียนการสอนแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย ทั้งที่เปน HARD
WARE และ SOFE WARE
3. รับผิดชอบดูแลรักษางานดานโสตทัศนูปกรณของวิทยาลัย
4. จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณที่จําเปนตองใชงานเทคโนโลยี
5. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาใหแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากรของ
วิทยาลัย ฯ
6. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
8. รายผลงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นายเบญจพล จันทรมานะ
2. นายอานนท ไกรแกว
3. วาที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ รน.
4. วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
5. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7. คณะศิลปศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและประสานบริหารจัดการงานดานวิชาการในการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
ที่จัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หองเรียนเครือขาย คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2. ประสานงาน วิเคราะหงาน วางแผนและดําเนินงาน รวมกับฝายวิชาการวิทยาลัย ฯ ฝายอื่นๆ ทั้งระดับ
วิทยาลัยฯ ภาควิชา สาขาวิชาและอื่นๆที่สัมพันธงาน เพื่อการใชหลักสูตรในชั้นตางๆ ในสาขาวิชาระดับ
ปริญญาตรี ที่จัดการศึกษาในวิทยาลัยฯ เสนอแนะแนวทาง เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการศึกษา
3. ดําเนินการใหเกิดบริหารงานพัฒนาสํานักงานหองเรียนเครือขายคณะศิลปศึกษา เพื่อสงเสริมงานตางๆ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1. นายศิวพงศ กั้งสกุล
2. นายวิทยา ดีทอง

ผูอํานวยการวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่คณบดีคณะศิลปศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการฝายอุดมศึกษา

7.1 สํานักงานคณะศิลปศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรวบรวมแผนงาน/โครงการของคณะศิลปศึกษา และดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงานโครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. วิเคราะห ประเมินผล และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การรับนักศึกษา การจบของ
นักศึกษา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของคณะศิลปศึกษา
3. ประสานงาน วางแผนและดําเนินงาน กับประธานหลักสูตร /หัวหนาภาควิชา/งานทะเบียนและประเมินผล
ในการจัดระบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
4. เปนศูนยกลางใหบริการทางดานเอกสาร สถิติ และขอมูลตางๆของคณะศิลปศึกษา
5. สงเสริม สนับสนุน จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ใหนักศึกษา ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ไดมีความรูและพัฒนาตนเอง
6. รับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของคณะศิลปศึกษา
7. สรุปและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูบริหาร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
9. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1.นางอัปษร วรรณถนอม

หัวหนางาน

7.2 งานธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตอ ประสานงาน ที่ ไดรับมอบหมายให การปฏิบั ติงานของคณะศิ ลปศึกษา ใหเปน ไปดวยความเรียบรอย
ถูกตอง
2. จัดทําสถิติขอมูลนักศึกษา และเอกสารตางๆเพื่อความสะดวกในการพัฒนางานของคณะศิลปศึกษา
3. ประสาน ใหคําแนะนํา หรือใหบริการนักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ที่มาติดตอคณะศิลปศึกษา
4. จัดซื้อ จัดหา จัดทําวัสดุอุปกรณ หรือ ครุภัณฑ ใชในสํานักงาน
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่
ประกอบดวย
1. นางปนประภา ขําแกว
2. นางสาวราตรี ลือชัย

หัวหนางาน
ผูชวย
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3. นายดิสวัฒน ภาคฐิน
4 .นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ

ผูชวย
ผูชวย

7.3 งานรับเขาและทะเบียนนักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา เอกสารหลักฐานการรับนักศึกษา ออกเลขประจําตัว จัดทําทะเบียน ประวัติ
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานของนักศึกษา
2. จัดทําสถิติ จัดทํารายชื่อ /รหัสนักศึกษาแตละชั้นป แตละสาขาวิชา
3. ติดตอ ประสานงาน เกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับทุน หรือเงินกู กยศ. พรอมจัดทําขอมูลสถิติ
4. เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหคําแนะนํา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเขาศึกษา การรับนักศึกษาของ
คณะศิลปศึกษา
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางสาวราตรี ลือชัย
2. นางปนประภา ขําแกว
3. นายเบญจพล จันทรมานะ
4. นายดิสวัฒน ภาคฐิน
5. นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

7.4 งานแผนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เปนคณะกรรมการกลาง รวมวิเคราะห วางแผนดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. ศึกษา สรางเครื่องมือ และวิธีการตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชา
3. เสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงแกไข หรือพัฒนางาน ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. ดร.เขม สุขไกร
2. คณะกรรมการกลาง
3. นายวิทยา ดีทอง
4. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน

หัวหนางาน
ผูชวย/กรรมการ
ผูชวย
ผูชวย
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5. ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
6. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
7. นางอัปษร
วรรณถนอม
8. นางเกวริฐา รองพล
9. นายสุพัฒน นาคเสน
10. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
11. นางสาวราตรี ลือชัย

ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

7.5 งานกิจการนักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดตั้งสโมสรนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
2. จัดทําแผนงาน/โครงการ งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พรอมสรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม /โครงการ
ที่เกี่ยงของกับกิจกรรมของนักศึกษา
3. จัดทําระเบียบ คูมือแนวทางการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา
4. บริการ ชวยเหลือ ดูแล ดานสวัสดิการ สุขภาพอนามัย และอุบัติเหตุ
5. ประสานงาน ใหบริการ สนับสนุน และใหคําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
6. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นายธานินทร โสภิกุล
2. นายยงยุทธ ปาณะศรี
3. หัวหนาสโมสรนักศึกษา

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

7.6 งานศิลปนิพนธ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนและดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของการทําวิทยานิพนธ
2. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษางานวิทยานิพนธของนักศึกษา และกรรมการสอบ
3. กําหนดปฏิทินงาน ตลอดจนวางแนวทางการนําเสนอผลงานของนักศึกษาใหเปนดวยความเรียบรอย
4. จัดทําคูมือ ใบคํารอง ขอตกลง และอื่นๆ ที่เปนการสงเสริม พัฒนางานศิลปพนธ
5. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
2. ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
3. นายสุพัฒน นาคเสน
4. ดร.เขม สุขไกร
5. นายวิทยา ดีทอง
6. นางอัปษร วรรณถนอม
7. นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ

หัวหนางาน
รองหัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย/ธุรการ

7.7 งานฝกประสบการณวิชาชีพ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงาน วางแผนและดําเนินงาน เกี่ยวกับการฝกภาคสนามของนักศึกษา ควบคูกับการนิเทศกระบวนการ
การจัดการเรียนรู
2. ติดตอ ประสานงาน กั บสถานศึกษาที่นั กศึกษาฝกภาคสนาม พรอมกําหนดปฏิทินงาน จัดทําคูมือ การฝ ก
ปฏิบัติการสอน และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษาจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
4. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบตั ิหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางเกวริฐา รองพล
2. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
3. นางคณรัตน บัวทอง

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

7.8 งานกิจกรรมและสงเสริมความเปนครู มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณการทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง
2. สงเสริม สนับสนุน จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ใหนักศึกษาเพื่อสงเสริมจรรยาบรรณ ความเปนครู
ประกอบดวย
1.นายวิทยา ดีทอง
หัวหนางาน
2.นางอัปษร วรรณถนอม
ผูชวย
3.นางสาวราตรี ลือชัย
ผูชวย
4.นางโสรฎา บุญวงศ
ผูชวย
5.วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
ผูชวย
6.นางจินดา เครือหงส
ผูชวย
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7.9 งานทะเบียนและประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารจัดการ ในการจัดแผนการศึกษาตามหลักสูตรและใหคําแนะนําในการเลือกวิชาเรียนและการลงทะเบียน
เรียนรวมทั้งการจบหลักสูตรของนักศึกษา
2. ติดตอ ดําเนินการ ประสานขอมูลงานทะเบียนและประเมินผล ที่เกี่ยวของกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและ
ภาควิชา
3. จัดหา จัดทําแบบฟอรม เอกสารที่เกี่ยวของกับงานสถิติ งานทะเบียนและประเมินผล
4. ประสานงาน ดําเนินการการขอคํารองตางๆ ของนักศึกษา รวมทั้งแจงผลการเรียน การแกผลการเรียน
ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน และปฏิทินการปฏิบัติงาน
5. จัดหา จัดทําแบบฟอรม และเอกสารที่เกี่ยวของกับงานสถิติ งานทะเบียนและประเมินผล
6. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางปนประภา ขําแกว
หัวหนางาน
2. นางสาวราตรี ลือชัย
ผูชวย
3. นายเบญจพล จันทรมานะ
ผูชวย
4. นายดิสวัฒน ภาคฐิน
ผูชวย
5. นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ
ผูชวย
7.10 งานบริการทางวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สงเสริม สนับสนุน หรือจัดทําแผนงาน โครงการ รวมกับภาควิชา เพื่อพัฒนาสงเสริมดานวิชาการ
2. จัดกิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในวิทยาลัย โดยมี
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
3. สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษารวมกันทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆกับสังคม รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
การใหบริการทางวิชาการ
4. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นายวิทยา ดีทอง
2. ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
4. นางอัปษร วรรณถนอม

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
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5. นางเกวริฐา รองพล
6. นายเบญจพล จันทรมานะ

ผูชวย
ผูชวย

7.11 งานจัดการหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย และวางแผน การรับนักศึกษา การผลิตบัณฑิต การสงเสริมพัฒนานักศึกษา
2. จัดการและบริหารหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (5 ป) ในสาขาวิชาที่ใชอยูในปจจุบัน และรวมจัดบทบาทหนาที่
ภาระงานประจําสาขาวิชา ภาควิชา
3. ติดตาม ดูแลผลการเรียน แผนการเรียนของนักศึกษาและ มาตรฐานการใชหลักสูตร
4. วางแผนดําเนินการประกันการศึกษาของสาขาวิชา ภาควิชา งานวิชาการ งานคนควาวิจัย งานเอกสารที่
เกี่ยวของ
5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทัง้ ขอเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1.สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
1. ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
2. นายสุพัฒน นาคเสน
3. นางคณรัตน บัวทอง
4. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
5. นายวีรยุทธ เรณุมาศ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

2.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
2. นายศิวพงศ กั้งสกุล
3. นางพรพิมล ราชกิจกําธร
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์
5. นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
6. นายภัทรพงศ สิงหแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

7.12 ภาควิชาการศึกษาทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชา ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
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3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทัง้ ขอเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางอัปษร วรรณถนอม
2. นางสุภา รักหมอ

หัวหนางาน
ผูชวย

7.13 ภาควิชาการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชา ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออี่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทัง้ ขอเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางเกวริฐา รองพล

หัวหนางาน

7.14 ภาควิชานาฎศิลปศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชา ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทัง้ ขอเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1. ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
2. นางคณรัตน บัวทอง

หัวหนางาน
ผูชว ย

7.15 ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บริหารบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดภาควิชา ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา
5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์

หัวหนางาน
ผูชวย

8. ฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานการบริหารงานดานกิจการนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควบคุมปกครองดูแลใหนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ
3. สงเสริมการสรางวินัยและคตินิยมในวิทยาลัยฯ
4. ชวยสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาประพฤติดี และชวยแกปญหาใหกับนักเรียน นักศึกษา
5. สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการจราจร การใชรถใชถนน การขึ้นรถ ลงรถ ของนักเรียน นักศึกษา
6. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียน นักศึกษาเพื่อรวมแกปญหาดานความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
7. ใหบริการและควบคุมการใชยา ของหองพยาบาลที่ถูกตองใหแกนักเรียน นักศึกษา
8. จัดใหมีการอบรมความประพฤติเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
9. จัดใหมีการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในวิทยาลัยฯ ใหนักเรียน นักศึกษายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
10. สงเสริมกิจกรรมเปนการฟนฟู คุณธรรมและจรรโลงศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมตาง ๆใหแกนักเรียน
นักศึกษา
11. ควบคุมดูแลเลือกตั้งกรรมการนักเรียนเพื่อเปนตัวแทนรวมปฏิบัติกับโรงเรียนและสงเสริมงานประชาธิปไตยใน
วิทยาลัยฯ
12. จัดเอกสารงานปกครองอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกกับการคุมครองปกปองนักเรียน นักศึกษาและแกไข
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13.
14.

พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่ไมพึงประสงค
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1. นายธานินทร โสภิกุล
2. นางสุชารี เตียสกุล
3. วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

หัวหนาฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
ผูชวย
ผูชวย

8.1 งานระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เผยแพร และประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองทราบโดยทั่ว
กัน
จัดทําคูมือเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา และเผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย ตลอดจนผูปกครองทราบโดยทั่วกัน
จัดประชุม อบรมนักเรียน นักศึกษาหนาเสาธง และคาบประชุมประจําสัปดาห
ควบคุม ดูแลใหนักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินยั ของวิทยาลัยฯ และจรรยามารยาทที่ดีงาม
ในสังคมอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ประสานงานกับทุกฝายในวิทยาลัยฯ ผูป กครอง เพือ่ ประโยชนในการควบคุม ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
พิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ และแจงใหผูปกครองรวมทั้งรายงาน
ใหผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ทราบตามลําดับขั้นตามที่เห็นสมควร
จัดทําทะเบียนประวัติและขอมูล สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมและกรณีการกระทําความผิดระเบียบวินัยของนักเรียน
นักศึกษา ใหเปนปจจุบันเสมอ
บริการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ตามระเบียบของทางราชการ และควบคุม
ดูแลการใชบัตรประจําตัวนักเรียน ใหเปนไปตามระเบียบและบังเกิดประโยชนสูงสุดทั้งกับตัวนักเรียนและ
วิทยาลัยฯ
ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของตามความจําเปนเหมาะสม
สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1.

นางสุชารี เตียสกุล

หัวหนางาน

1. ระดับพื้นฐาน
ประกอบดวย
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ประกอบดวย
1.1.1 นายมนตรี นุนพันธ
1.1.2 นางสาวสุภาภรณ สุวรรโณ
1.1.3 นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบดวย
1.2.1 นายพัลลภ แสงแกว
1.2.2 นายจิรวัฒน สุขใส
1.2.3 นางจัดทนา บุญชวย

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย

1.3 ระดับอุดมศึกษา
ประกอบดวย
1.3.1 นางวรรณวิไล นิลสม
1.3.2 นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
1.3.3 นายอรุษ อักษรนํา

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย

8.2 งานสุขอนามัยและพยาบาล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย ขาราชการและนักเรียน นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเวชภัณฑ สําหรับหองพยาบาลใหเหมาะสมและเพียงพอ
ใหบริการดานการปฐมพยาบาลแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จัดทําทะเบียนการใชบริการหองพยาบาลของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมสุขอนามัยของ
นักเรียน นักศึกษา
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7.
8.
9.
10.
11.

ประสานงานกับสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
กํากับดูแลการจําหนายอาหารภายในวิทยาลัยฯ ใหถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1. นายมนตรี นุนพันธ
2. นางจันทรเพ็ญ วงศวาสนา
3. นางสาวธิดารัตน คําแหง

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

8.3 งานสวัสดิการนักเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
จัดหาและดูแลสวัสดิการเรื่องน้ําดื่ม น้ําใชของนักเรียน นักศึกษาใหเหมาะสมและเพียงพอ
จัดหาและดูแลสวัสดิการเรื่องยานพาหนะเดินทางไปกลับ สําหรับนักเรียน นักศึกษาใหเหมาะสมและเพียงพอ
ดูแลสวัสดิการเรื่องหองน้ํา หองสวมสําหรับนักเรียน นักศึกษาใหเหมาะสม และเพียงพอโดยประสานกับงาน
อาคารสถานที่
ดูแลสวัสดิการเรือ่ งสถานที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ และนันทนาการสําหรับนักเรียน นักศึกษาใหเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยประสานกับงานอาคารสถานที่
บริการรับสงจดหมาย ธนาณัติและพัสดุของนักเรียน นักศึกษาตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
เปนเจาหนาที่รับผิดชอบเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษาประจําป
สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย
2. นายมนตรี นุนพันธ
3. นางวรรณวิไล นิลสม

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
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84 งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
1. งานสภานักเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย ขาราชการ และนักเรียน – นักศึกษา
ทราบในสวนที่เกี่ยวของ
กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของสภานักเรียน – นักศึกษา ตามนโยบายของ
วิทยาลัยฯ
สนับสนุน นิเทศ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานของสภานักเรียน - นักศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบนโยบายและปฏิทินที่กําหนด
ประสานและรวมมือกับงานกิจการพิเศษ เพื่อดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จัดทําสถิติ เก็บขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงาน สรุปผล และรายงานปญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
นางสาวราตรี ลือชัย
นางวรรณวิไล นิลสม
นางสุชารี เตียสกุล
นางโชติกา ปาณะศรี
นายสุมล ศักดิ์แกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

2. งานสโมสรนักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.

ศึกษาและวางแผนงานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา ในแตละปการศึกษา ใหสอดคลองกับพันธกิจของ
สถานศึกษา
ควบคุมดูแล สงเสริมใหนักเรียน – นักศึกษา คิดสรางสรรคและดําเนินกิจกรรมที่ใหคุณคาในการพัฒนาตน
พัฒนาสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ประสานงานกับฝายตาง ๆ และเปนที่ปรึกษาใหแกนักเรียน – นักศึกษา ในดานการจัดกิจกรรม
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4.

5.
6.
7.

วางแผนและดําเนินกิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปลูก
จิตสํานึก ฟนฟูสืบสาน อนุรักษ เสริมสรางงานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแก
นักเรียน - นักศึกษา
สรุปผล และรายงานปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายยงยุทธ ปาณะศรี
นายดิสวัฒน ภาคฐิน
นายอานนท ไกรแกว
นางสุจิตตรา มินา
วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง
นายภัทรพงษ สิงหแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

8.5 งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย ขาราชการ ลูกจาง นักเรียน นักศึกษาและ
ผูปกครองทราบในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานงานกับสถานพยาบาล สถานีตํารวจและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพติดในวิทยาลัยฯ
จัดครู อาจารยรับผิดชอบในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในวิทยาลัยฯ โดยให
สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยฯ นโยบายของตนสังกัด นโยบายของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล
ควบคุม นิเทศ และติดตามการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดของวิทยาลัยฯ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายยงยุทธ ปาณะศรี
นางสาวสุภาภรณ สุวรรโณ
นายจักรพล จบสัญจร
นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา
นายบุลเสฏฐ เพชรประสิทธิ์
วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

8.6 งานครูประจําชั้นนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูบริหารและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ
เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองทราบโดยทั่วกัน
ประสานกับครู อาจารย ประจําวิชาในการรายงานผลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ใหผูปกครอง
รับทราบ
4. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูบริหาร
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
6. รายงานการปฏิบัตงิ าน
ประกอบดวย
บุคลากรตามคําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่ ------ / 2560 สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม
2560
9. ฝายศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รายงานแผนการดําเนินงานในฝายฯ (ปฏิทินการปฏิบัติงาน) และนําเสนอเพื่อพิจารณา
2. ศึกษาปญหาขอมูลใหแนชัดกอนนําเสนอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
3. มอบหมายงานใหแกบุคลากรในฝายปฏิบัติใหตรงกับสายงาน
4. ดูแล ตรวจสอบ สอบถามและติดตามงานที่มอบหมายใหบุคลากรในฝายทําอยางใกลชิด
5. ชวยวิเคราะห และแกปญหาในฝายกอนนําเสนอ
6. ดูแล ชวยเหลือและใหกําลังใจแกบุคลากร
7. ใหความเปนธรรม ยกยอง ชมเชยบุคลากร
8. คิด พิจารณา แกไข ปรับปรุงงานในฝายใหพัฒนาอยูเสมอ
9. ประสานงานทุกงานในฝายที่รับผิดชอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย
10. ชวยผูบริหารลดความขัดแยงระหวางผูรวมงานและเสริมสรางความเขาใจอันดีแกผูรวมงานดวยกัน
11. แนะนําใหบุคลากรตระหนักในภาระหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
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12.
13.
14.
15.

อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในทุกเรื่องทุกดานที่เหมาะสมและสมควร
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มความสามารถและรักษาผลประโยชนของสวนรวม
มากกวาสวนตน
ปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1.
2.
3.

นางปทมา สกุลณี
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว

หัวหนาฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวย
ผูชวย

9.1 งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. เผยแพร และประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย ขาราชการ ลูกจางและนักเรียนนักศึกษาทราบ
ในสวนที่เกี่ยวของ
3. จัดทําแนวการปฏิบัติงานของงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งชี้แจง ประชาสัมพันธให ผูที่เกี่ยวของ
ทราบและถือปฏิบัติ
4. ติดตอ ประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ
5. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งชี้แจงประชาสัมพันธแนว
ทางการใชเอกสารในการปฏิบัติงานใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ
6. จัดทํารายงานตามคําสั่งสถาบัน เรื่องมอบอํานาจอนุญาตการจัดบรรเลงดุริยางคการแสดงนาฏศิลป และ
การละเลนพื้นเมืองภายในประเทศของสถานศึกษาในสังกัดฯ
7. เปนเจาหนาที่รับงานการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
8. จัดทําคําสั่งการแสดง ขออนุมัติการแสดง ประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา สถิติ ขอมูล การแสดงและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานการแสดงเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น
9. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะในการปฏิบัติ เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับ
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
11. รายงานการปฏิบัติงาน
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ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางโชติกา ปาณะศรี
นางสาวศุรัณยลักษณ ตัณฑจิตติ
นางสาวสุภาภรณ สุวรรโณ
นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
นางวรพรรณ ดานสกุล

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

9.2 งานอนุรักษ สรางสรรค และวิจัยศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดทําแผน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
เปนหนวยงานกลางในการรวบรวม และเก็บบํารุงรักษาขอมูลการแสดง/บรรเลง-ขับรอง ของวิทยาลัยฯ ทั้งที่
ขอมูลเอกสารและโสตทัศนูปกรณ โดยจัดทําทะเบียนควบคุมใหเปนระบบพรอมทั้งทําหนาที่ ใหบริการทาง
วิชาการศิลปะ ดานนาฏศิลป ดนตรี แกบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ
ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
จัด ทํ าคํ าบรรยายชุ ดการแสดง /บรรเลง - ขั บ รองทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ อการแสดงเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรีในโอกาสตาง ๆ
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อใชเปนแนวทางในการอนุรักษและสรางสรรคผลงานการ
แสดง/บรรเลงที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน
ดําเนิน การวิจัยทางศิลปวัฒ นธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี โดยนําเสนอเปนโครงการเพื่ อขอรับ การสนับ สนุ น
งบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
นําเสนอผลงานการอนุรักษ สรางสรรค และวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี การจัดการองค
ความรู ในโอกาสตาง ๆ ที่เหมาะสม
สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
ปฏิบัตหิ นาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน
1. งานอนุรักษ
ประกอบดวย
1.1 นายวีระยุทธ เรณุมาศ
1.2 นายยงยุทธ ปาณะศรี
1.3 นายสุมล ศักดิ์แกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
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2. งานสรางสรรค
ประกอบดวย
2.1 นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส
2.2 นางพรปวีณ ขุททะกะพันธ
2.3 นายชยพร ไชยสิทธิ์
2.4 นายอานนท ไกรแกว
2.5 นายสุมล ศักดิ์แกว
2.6 นายภัทรพงษ สิงหแกว
2.7 นายวีรพงศ หนูชัยแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

3. งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ประกอบดวย
2.1 นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
2.2 นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส
2.3 นางพรปวีณ ขุททะกะพันธ
2.4 วาที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ รน.
2.5 นายวีระยุทธ เรณุมาศ
2.6 นายสุพัฒน นาคเสน

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

9.3 งานเครื่องแตงกาย มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/
โครงการที่ไดรับอนุมัติ
จัดหา/จัดสรางเครื่องแตงกายสําหรับใชในการแสดงบรรเลง – ขับรอง ใหถูกตองเหมาะสม และเพียงพอกับ
ความตองการ ใชงานตามแบบแผนของสถาบัน
จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องแตงกายใหเรียบรอย ครบถวนและสมบูรณเพื่อใหอยูใน
สภาพที่สามารถใชงานดีเสมอ
ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดรูปแบบของเครื่องแตงกายประกอบการแสดงที่จัดสราง
ขึ้นใหม ทั้งในแนวอนุรักษและแนวสรางสรรค ตามแบบแผนของสถาบัน
ใหบริการยืมเครื่องแตงกายและจัดยืมเครื่องแตงกายประกอบการแสดง ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องแตงกายตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ใหผูเกี่ยวของทราบ
สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
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8.
9.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
รายงานการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชืน่
นางสาวชยภรณ ไชยานุพงศ
นางสาวสุณี ลิมปปยพันธ
วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง
นายวีรพงศ หนูชัยแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

9.4 งานเครื่องดนตรี มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นและ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. จัดสราง/จัดหาเครื่องดนตรีสําหรับใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการบรรเลงใหเหมาะสมและเพียงพอ
กับความตองการใชงาน ตามแบบแผนของสถาบัน
3. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องดนตรีใหเรียบรอย ครบถวนและสมบูรณเพื่อใหอยูใน
สภาพที่สามารถใชงานไดดีเสมอ
4. จัดหา/จัดสรางเครือ่ งแตงกายในการจัดเครื่องแตงกายสําหรับนักรอง นักดนตรีใหเหมาะสมและเพียงพอ
กับความตองการใชงานตามแบบแผนของสถาบัน รวมทั้งจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บรักษาให
เรียบรอย ครบถวนและสมบูรณ เพื่อใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีเสมอ
5. ใหบริการยืมเครื่องดนตรี และจัดยืมเครื่องดนตรีประกอบการบรรเลง ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
6. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ใหผูเกี่ยวของทราบ
7. สรุปผล และรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการ
วิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้นตอน
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
9. รายงานการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. งานเครื่องดนตรีไทย
ประกอบดวย
1.1 นายจักรพล จบสัญจร
1.2 นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
1.3 วาที่รอยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
1.4 นายสุวรรณ กลั่นรอด

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

43

2. งานเครื่องดนตรีสากล
ประกอบดวย
2.1 นายบุลเสฎฐ เพชรประสิทธิ์
2.2 นายจิรวัฒน สุขใส
2.3 นายวรวรรต จิตรชํานาญ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

9.5 งานเทคนิคเวที มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผน/โครงการ และปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับขั้น และดําเนินงานให
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. จัดหา/จัดสรางอุปกรณดานเทคนิคเวที (ฉาก แสง เสียง) สําหรับใชในการแสดง/บรรเลง-ขับรองให
เหมาะสม และเพียงพอกับความตองการใชงาน ตามแบบแผนของสถาบัน
3. จัดหา/จัดสรางเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานดานเทคนิคเวทีใหเหมาะสม และเพียงพอกับความ
ตองการใชงาน รวมทั้งเก็บบํารุงรักษาใหครบถวนสมบูรณ เพื่อใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีเสมอ
4. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาอุปกรณดานเทคนิคเวทีใหครบถวน ถูกตองและสมบูรณเพื่อให
อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีเสมอ
5. ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณดานเทคนิคเวทีในการแสดง/บรรเลง – ขับรองใหเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ตองการใชงาน
6. จัดหา/จัดสรางเครือ่ งแตงกายสําหรับเจาหนาที่เทคนิคเวทีใหเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการใชงาน
ตามแบบแผนของสถาบัน รวมทั้งจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาใหเรียบรอยครบถวนและ
สมบูรณ เพื่อใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีเสมอ
7. ใหบริการยืมอุปกรณเทคนิคเวทีและจัดยืมอุปกรณเทคนิคเวทีสําหรับใชประกอบการแสดงเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
8. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณเทคนิคเวทีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ใหผูเกี่ยวของทราบ
9. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตามลําดับขั้น
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1. วาทีเ่ รือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
2. วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

หัวหนางาน
ผูชวย
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1. งานอุปกรณเทคนิคเวที
ประกอบดวย
1.1 วาที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
1.2 นายสุมล
ศักดิ์แกว
1.3 วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

2. งานบันทึกเสียง-ภาพและตัดตอเสียง
ประกอบดวย
1. วาทีเ่ รือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
2. นายเบญจพล จันทรมานะ
3. นายอานนท ไกรแกว

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย

3. งานบริการ
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์ บุญญาพิทักษ
วาที่รอยตรีเทวินทร นวลชื่น
นายภัทรพงษ สิงหแกว
นายวรวรรต จิตรชํานาญ
วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง

หัวหนางาน
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดีตอวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชอยางสูงสุด ทั้งนี้ ตั้งแต 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

