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คําส่ังวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ท่ี           / 2560   

เรื่อง   แตงตั้งผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

*********************** 
   

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานตามโครงสรางวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยชางศิลป 

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินไปดวยความเรียบรอยบังเกิดผลดี   มีประสิทธิภาพ   และมีความสอดคลอง

ตามพรบ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ. 2550  และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการ

ประเมินผลสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จึงขอแตงตั้งบุคลากรของวิทยาลัยฯ  รับผิดชอบงานตาง ๆ ตาม

โครงสรางของวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนด  และคําสั่งใดท่ีขัดแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน 

 

1.  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ    มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหความเห็น แนะนํา ใหคําปรึกษา เสนอแนวทาง

การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย    

ประกอบดวย 

 

1.1 นายศิวพงศ     ก้ังสกุล ตําแหนง    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 

1.2 นางพีรพรรณ   ถ่ินกาญจน    ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายวิชาการ กรรมการ 

1.3 นายธานินทร    โสภิกุล           ตําแหนงครู  ปฏิ บัติหนาท่ีรองผู อํานวยการฝายกิจการนักเรียน -   

นักศึกษา 

กรรมการ 

1.4 นางปทมา        สกุลณ ี         ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

1.5 นางสาวพรทิพย  มหันตมรรค ตําแหนงครู หัวหนาภาควิชาศึกษาท่ัวไป( ระดับพ้ืนฐาน ) กรรมการ 

1.6 นางอัปษร   วรรณถนอม ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชาการศึกษาท่ัวไป(ระดับอุดม) กรรมการ 

1.7 นายนเรศ   น่ิมพัฒนสกุล ตําแหนงครู หัวหนาภาควิชานาฏศิลปไทย กรรมการ 

1.8 นางคณรัตน   บัวทอง ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชานาฏศิลปศึกษา กรรมการ 

1.9 นางพรพิมล   ราชกิจกําธร ตําแหนงครู หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลป กรรมการ 

1.10 น.ส.กิตตมิา  กองมะลิกันแกว ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา กรรมการ 

1.11 นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย ตําแหนงครู หัวหนางานการเงินและบัญชี กรรมการ 

1.12 นางสุจิตตรา  มินา ตําแหนงครู หัวหนางานแผนและงบประมาณ กรรมการ 

1.13    นางโสภา  เรณมุาศ ตําแหนงครู หัวหนางานพัสดุ กรรมการ 

1.14 นายยงยุทธ   ปาณะศร ี ตําแหนงครู หัวหนางานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

1.15 นางพิกุล   อนันตนานนท ตําแหนง    รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 

1.16 นางสาวจารุวรรณ  เหมทานนท           ตําแหนงครู หัวหนางานบุคลากร               กรรมการ/

ผูชวยเลขานุการ 

1.17 นางณชินุช   สุวรรณพรรค ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป                กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัย ตามลําดับข้ันและและดําเนินงาน   

    ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดอนุมัติ 

2. เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู  อาจารยและนักเรียน นักศึกษาทราบในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. เปนเจาหนาท่ีประจําศูนยประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 

4. ประสานงานกับทุกฝาย/งาน/ภาควิชา/หมวดวิชา เพ่ือใหเกิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5. จัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

6. ติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเผยแพรใหแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 

    ทราบเปนระยะๆ 

7. จัดทําแผนและดําเนินการฝกอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากรเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

    สถานศึกษา 

8. จัดใหมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกัน   

    คุณภาพภายนอก ตามเง่ือนไขเวลาท่ีกําหนด 

9. เปนแหลงวิทยาการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ  รวบรวมตัวอยางเอกสารตนแบบ เพ่ือคนควาสําหรับผูท่ีสนใจ 

10. รายงานผลและเผยแพรประชาสัมพันธผลการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร  

     ผูปกครอง  หนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนรับทราบตามเง่ือนไขเวลาท่ีกําหนด 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ประกอบดวย 

    

2.1 

 

นางพรปวีณ   ขุททะกะพันธ     

 

หัวหนาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2.2 นางสาวลภัสรดา   โพธิ์แส รองหัวหนาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา  

2.3  นางสาวสุภาภรณ    สวุรรโณ   กรรมการ  

2.4 นางอมลณัฐ      อักษรนํา           กรรมการ  

2.5 นายวีรพงศ      หนูชัยแกว กรรมการ  

2.6 ดร. เขม     สุขไกร  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของศูนยประกันคุณภาพ  

2.7 นายดิสวัฒน     ภาคฐิน เลขาศูนยประกันคุณภาพ    

2.8 นางวรรณวิไล    นิลสม ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา    

2.9 นายอานนท     ไกรแกว       ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา    

2.10 

2.11 

นายเบญจพล   จันทรมานะ 

วาท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น. 

ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา   

ผูชวยเลขาศูนยประกันคุณภาพการศึกษา   
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3.สํานักงานผูอํานวยการ  เปนงานท่ีอยูในการกํากับ ดูแล และติดตามของผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราชท้ังนี้เพ่ือความคลองตัว และการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วในการสั่งการและสงผลตอประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลของงาน ประกอบดวย  
  

3.1 งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา   

3.3 งานจัดการความรู (KM)   

3.4 งานวิจัย   

4.  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ    ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ  

     โดยปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   ประกอบดวย 

 

4.1 นางพิกุล  อนันตนานนท ตําแหนง  รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหาร 

 

5.  ฝายบริหาร    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. กรองงาน วิเคราะห แกปญหาภายในฝายกอนนําเสนอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

2. แจกงาน ตรวจสอบ ดูแลและติดตามงานอยางใกลชิด 

3. แนะนํางานใหกับผูรับมอบงานดวยความเขาใจในงานอยางชัดเจน 

4. วางแผนการดําเนินงานในฝายและนําเสนอพิจารณา 

5. ประเมินผลการปฏิบตัิหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชาและใหความเปนธรรม ยกยอง ชมเชย บุคลากรในฝายแก

ผูบริหาร 

 6. คิด พิจารณาแกไข ปรับปรุงงานในฝาย และสงเสริมกระตุนใหบุคลากรทํางานอยางเต็มความรู  เต็ม

ความสามารถและมีประสิทธิภาพใหพัฒนามากข้ึนอยูเสมอ 

7. ใหความรวมมือ เปนท่ีปรึกษา เนนเพ่ือนรวมงานท่ีดีแกบุคลากรทุกคนและอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร

ในทุกเรื่อง ทุกดานท่ีเหมาะสมและสมควร 

8. ประสานงานใหทุกงานท่ีรับผิดชอบดําเนินไปดวยความเรียบรอยถูกตอง 

9. ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสถานศึกษา เม่ือหัวหนาสถานศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดตามคําสั่ง

ของผูมีอํานาจแตงตั้ง 

10

. 

ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

           ประกอบดวย 

 

1. นางพิกุล   อนันตนานนท หัวหนาฝายบริหาร 

2. นางสุจิตตรา   มินา ผูชวย 
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5.1  งานธุรการและสารบรรณ    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  

1. ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

2. รับ – สงหนังสือราชการ   ลงทะเบียนรับ และออกเลขสงหนังสือราชการ พรอมแจกจายและจัดเก็บหนังสือคู

ฉบับ  หนังสือราชการท่ีสงออกทุกฉบับท่ีออกโดยวิทยาลัยฯ 

3. จัดทําบัญชีเอกสาร  หนังสือราชการ และเก็บรวบรวมอยางมีระบบ เสนอและ จายเอกสารหนังสือราชการตาม

คําสั่งผูอํานวยการวิทยาลัยฯ และติดตามงานภายในวิทยาลัยฯ 

4. จัดทําหนังสือโตตอบหนังสือราชการ 

5. จัดเก็บและทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

6. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการกอนสงออก 

7. จัดทํา  ควบคุมสมุดคําสั่ง   และออกเลขท่ีคําสั่งของวิทยาลัยฯ  พรอมท้ังจัดเก็บสําเนาคําสั่งเพ่ือการตรวจสอบ

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 และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

16. ติดตอประสานงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

17. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา    (แยกความรับผิดชอบเปนรายขอ : บุคคล) 

18. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

          ประกอบดวย 

 

1. นางณิชนุช    สุวรรณพรรค หัวหนางาน 

2. นางสาวอัมพร   จันละคร  ผูชวย 

3. นางโชคดี   แจมวิมล  ผูชวย 

 

5.2  งานบุคลากร    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี ้

   

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
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2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางทราบในสวนท่ี

เก่ียวของ 

3. จัดทํางบเวลาทําการของขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา และรายงานงบเวลาปฏิบัติราชการ

ประจําเดือน ตอตนสังกัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4. 

 

 

ประสาน และดําเนินการ จัดทําทะเบียนประวัติ การบรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนระดับ 

การเลื่อนเงินเดือน การเพ่ิมวุฒิ  การโอนยาย การขอชวยราชการ สถิติวันลา การลาประเภทตาง ๆ 

การลาศึกษาตอ  การขอทําบัตรประจําตัวขาราชการ การขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล  การลาออกจาก

ราชการ การขอหนังสือรับรองตาง ๆ  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   การฝกอบรม  

ประชุม สัมมนา   

5. จัดเตรียมเอกสาร และควบคุมบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการ  และลูกจาง ท้ังเวลา

มาและเวลากลับ ใหเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  และระเบียบของทางราชการ 

6. จัดทําแผน การสรรหาบุคลากร แผนการใชบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบ 

7. การรวบรวมขอมูลในการพิจารณา ความดี ความชอบ ประจําป ฯลฯ  ของขาราชการ  ลูกจาง 

8. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานตนสังกัด กลุมการเจาหนาท่ี  กลุมแผนงาน ฯ 

สํานักงบประมาณ  สํานักงาน กพร.   สํานักงานก.ค.ศ.  เปนตน 

9. ปดประกาศหนังสือ  และเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานบุคลากร ใหทราบโดยท่ัวกัน 

10. จัดครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันหยุดราชการ  เวรกลางคืน   และผูตรวจเวร 

11. รวบรวมหนังสือสั่งการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานบุคลากร อยางมีระบบ 

12. บริการใหขอมูลและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรทุกคนอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

13. ดูแล ติดตาม และชี้แจงเก่ียวกับสิทธิประโยชน  รวมท้ังวิธีปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบ

ราชการ ใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ทราบและถือปฏิบัติ 

14. ดําเนินการเรื่องการขอยกเวนการเขารับราชการทหารของขาราชการ 

15. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

16. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

            

  ประกอบดวย 

 

1. นางสาวจารุวรรณ   เหมทานนท  หัวหนางาน 

2. นางณิชนุช   สุวรรณพรรค ผูชวย  

3. นายพัลลภ   แสงแกว ผูชวย  

4. นางสุจิตตรา   มินา   ผูชวย  

5 วาท่ีรอยตรีสรบัญชา   หม่ืนแสวง  ผูชวย  

6. นางสาวศุรัณยลักษณ   ตัณฑจิตต ิ ผูชวย  

7. นางพรพิมล    ราชกิจกําธร ผูชวย  
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8. นางสาวปรียา   ศุภกิจ ผูชวย  

9. นางโชติกา   ปาณะศรี ผูชวย  

10. นายดิสวัฒน    ภาคฐิน ผูชวย 

11. นางสาวอัมพร   จันละคร ผูชวย  

12. นางนันทรัตน   จบสัญจร ผูชวย 

13. นางสาวชยภรณ   ไชยานุพงศ ผูชวย 

14. นางโชคดี   แจมวิมล ผูชวย 

15. วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ   ขันทอง ผูชวย 

 

5.3   งานสวัสดิการ   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ตามลําดับข้ันและดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. จัดสวัสดิการเพ่ือสนับสนุน ชวยเหลือและสงเสริมบุคลากรตามความจําเปนเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ

วิทยาลัยฯ 

3. ดูแล อํานวยความสะดวก และรับรองแขกของวิทยาลัยฯ ในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสมจัดบริการดาน 

ตาง ๆ แกบุคลากรตลอดจนผูมาติดตอกับวิทยาลัยฯ 

4. จัดทําขอตกลงในการใชเงินสวัสดิการจากรายไดของวิทยาลัยฯ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายของผูบังคับบัญชา   

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

ประกอบดวย 

 

1. นางสาวจรรยา   พงศดํารงวิทย หัวหนางาน 

2. นางณิชนุช    สุวรรณพรรค ผูชวย 

3. นางสาวจารุวรรณ   เหมทานนท  ผูชวย 

4. นางดวงนภา  อุทัยรัตน ผูชวย 

5. นางนันทรัตน    จบสัญจร ผูชวย 

6. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ ผูชวย 

7. นางโชคดี    แจมวิมล                                               ผูชวย 
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5.4   งานการเงินและบัญชี      มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

      5.4.1 งานการเงิน  

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางทราบในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ดําเนินงาน และรับผิดชอบงานการเงินใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการเงิน  การคลัง 

4. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ในการเบิกจาย ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เม่ือถูกตองครบถวน

แลว จึงทําการขออนุมัติเบิกจาย เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ัน 

5. ควบคุม ดูแล การรับ – จายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

6. จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณใหถูก ตามแผนงาน / โครงการ 

และหมวดรายจายท่ีไดรับอนุมัติไวแลว 

7. รวบรวมหลักฐานการรับ – จายเงิน สงใหเจาหนาท่ีบัญชี  ลงบัญชีทุกครั้งเม่ือมีการรับ – จายเงิน โดยใหเปนไป

ดวยความรวดเร็ว เพ่ือใหหลักฐานทางบัญชีถูกตอง และเปนปจจุบัน 

8. รับ – สงเงิน และรายงานยอดเงินคงเหลือประจําวนัตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และ

นําเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ทุกวัน 

9. ตรวจสอบยอดเงินทุกวันเม่ือมีการรับเงิน ถาเกินอํานาจความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ  ใหนําฝากคลังหรือ

ธนาคาร ตามระเบียบของทางราชการ 

10. ประสานงานดานการเงินกับหนวยงานตนสงักัด และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

11. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบเอกสาร หลักฐาน รวมท้ังทรัพยสินของทางราชการ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ประกอบดวย 

 

1. นางสาวจรรยา   พงศดํารงวิทย หัวหนางาน 

2. นางดวงนภา   อุทัยรัตน ผูชวย 

3. นางณิชนุช   สุวรรณพรรค ผูชวย 

4. นางโชคดี    แจมวิมล                                              ผูชวย  
 

5.4.2  งานบัญชี    

 

1.      จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. ดําเนินงานและรับผิดชอบงานบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบวาดวยการเงิน การคลัง 
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3. จัดทําบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระบบบัญชีของทางราชการ 

4. รับหลักฐานการจายเงินจากงานการเงิน แลวจัดทําบัญชีดวยความรวดเรว็ ถูกตอง เพ่ือใหเปนปจจุบันทุกครั้ง 

5. รวบรวม เก็บรักษาหลักฐานตางๆ ใหเปนระเบียบ ถูกตอง เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะใหหนวยตรวจสอบภายในและ/

หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เขาทําการตรวจสอบ และเม่ือมีการตรวจสอบแลวใหเก็บรักษาหลักฐานตางๆ 

อยางเอกสารธรรมดา เปนเวลา 10 ป 

6. จัดทํางบเดือน และรายงานการเงินประจําเดือน สงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบและตามเง่ือนไขเวลาท่ี

กําหนด 

7. ประสานงานกับหนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหหลักฐานทางบัญชีถูกตอง และเปนปจจุบัน 

8. ควบคุม ดูแล  บํารุงรักษาและรับผิดชอบ เอกสาร หลักฐาน รวมท้ังทรัพยสินของทางราชการตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

9. รวบรวมและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแบบ ตผ.๑-๗ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 ประกอบดวย 

 

1. นางดวงนภา   อุทัยรัตน หัวหนางาน 

2. นางสาวจรรยา   พงศดํารงวิทย ผูชวย 

3. นางโชคดี  แจมวิมล ผูชวย 

 

5.5   งานแผนและงบประมาณ   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ    ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน โครงการ ใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ  รวมท้ังจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางทราบในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ศึกษาและรวบรวมสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจ  หนาท่ีของวิทยาลัยฯ  และผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน/โครงการท้ังระยะสั้นและระยะยาวเสนอ

ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ัน 

4. จัดทําคําขอพรอมคําชี้แจงคําของบประมาณประจําป ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จังหวัด และวิทยาลัยฯ  รวมท้ังติดตามผล  ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติม (กรณีขอใหมีการชี้แจง) งบประมาณประจําปของ

วิทยาลัยฯ 

5. ประสานและรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝาย /งาน / ภาควิชา / กลุมสาระตาง ๆ ในวิทยาลัย ท่ี

ประสงคจะของบประมาณ เพ่ือนําเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรร สํารวจความตองการและรวบรวม
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ตองการงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   กระทรวงวัฒนธรรม 

6. ประชมุฝาย/ ภาควิชาตาง ๆ เพ่ือชี้แจงคําของบประมาณประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของผูอํานวยการ

วิทยาลัยฯ 

7. จัดทําแผนปฏิบัติการการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ 

8. จัดทําสถิติขอมูลท่ีเก่ียวของกับแผนงาน และงบประมาณของวิทยาลัยฯ 

9. ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ ใหเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และแผนงาน / 

โครงการท่ีกําหนดไว 

10 ดําเนินการเรื่องการขอโอน / เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ 

11. รายงานการใช ปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของ

วิทยาลัยฯ ตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ตามลําดับข้ัน 

12. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในวิทยาลัยฯ  อาทิ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานสงเสริมและบริการทาง

วิชาการ ภาควิชา / กลุมสาระวิชา  งานเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม / ฝายตาง ๆ  ฯลฯ เพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับเตรียม

รายงานตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

13. ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยตามลําดับข้ันพรอมท้ัง

รายงานตนสังกัด และแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนรายเดือน รายงวด และ / หรือรายปตามลักษณะงาน ตาม

เง่ือนไข  ท่ีกําหนด  

14 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ประกอบดวย 

  

1. นางสุจิตตรา   มินา  หัวหนางาน 

2. นางโสภา  เรณุมาศ ผูชวย 

3. นางจินดา   เครือหงส ผูชวย 

4. วาท่ีรอยตรีสรบัญชา  หม่ืนแสวง ผูชวย 

5. นายนเรศ   นิ่มพัฒนสกุล ผูชวย 

6. นายเลิศศักดิ์    จูหอง ผูชวย 

 

5.6    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. สงเสริมความรวมมือในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการของศูนยสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

3. สงเสริมการคนควาและวิจัยเพ่ือแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน 

4. สรางขอตกลงในความรวมมือ ดานการจัดหาการสนับสนุนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับวิทยาลัยฯ  ดวยความประหยัดและเสมอภาค  

5. จัดรวบรวมขอมูลของวิทยาลัยฯ  ประจําปการศึกษาเพ่ือใหเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 
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         ประกอบดวย 

1. งานเทคโนโลยี  มีหนาท่ี กํากับ ดูแล และใหการบริการกับผูมาขอใชหอง 

- ประชุม  ในดานการบันทึกภาพ  โสตทัศนูปกรณของวิทยาลัยฯ 

- จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณท่ีจําเปนตองใชในงานเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯ 

- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ประกอบดวย  

1. วาท่ีรอยตรีเทวินทร   นวลชื่น    หัวหนางาน 

2. 

3. 

นายเบญจพล   จันทรมานะ 

นายอานนท     ไกรแกว 

    ผูชวย 

    ผูชวย 

4. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์     บุญญาพิทักษ     ผูชวย 

 

 

 

1.1 หองประชุมอาคารวิทยบริการ 

 

       1. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์    บุญญาพิทักษ หัวหนางาน 

      2. นายเบญจพล   จันทรมานะ    

     3.นายอานนท    ไกรแกว                             

 

   ผูชวย 

   ผูชวย 

    1.2 หองประชุมบุษราคัม  

       1. นายเบญจพล   จันทรมานะ หัวหนางาน 

       2. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์    บุญญาพิทักษ ผูชวย 

                                         

      1.3 หองประชุมอาคารเอนกประสงค  

            1. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์     บุญญาพิทักษ    หัวหนางาน 

            2. นายสุมล    ศักดิ์แกว    ผูชวย 

 

             1.4 หองประชุมอาคารฝกปฏิบัตกิารโขน - ละคร  

           1. วาท่ีรอยตรเีทวินทร   นวลชื่น หัวหนางาน 

           2. วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ   ขันทอง ผูชวย 

 

2. งานสารสนเทศ  มีหนาท่ี จัดเก็บ และรายงานขอมูลจากงานฝายตางๆ ของวิทยาลัยฯรายเดือน  รวมท้ังจัดทํา

รายงานประจําปของวิทยาลัยฯ 

  ประกอบดวย 

1.    นางสาวชยภรณ   ไชยานุพงศ            หวัหนางาน 

2.    นางสาวธิดารัตน   เกตุโรจน            ผูชวย 
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3.งานการส่ือสาร  มีหนาท่ี  ดูแล  รักษาและบริการระบบเครื่องเสียงของวิทยาลัยฯ  ใหพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

        ประกอบดวย  

1. นายยงยทุธ    ปาณะศรี หวัหนางาน 

2. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บุญญาพิทักษ ผูชวย 

3. นายเบญจพล   จันทรมานะ ผูชวย 

       4.     วาท่ีรอยตรีเทวินทร    นวลชื่น                                   ผูชวย  

 

5.7    งานพัสดุ    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ    ดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ันและดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางทราบในสวนท่ี

เก่ียวของ 

3. ดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางทุกประเภท จัดซ้ือ-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 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการตอพัสด ุ

นั้น ๆ ในโอกาสตอไป 

8. รายงานการชํารุด การเสื่อมสภาพ การสูญหายของพัสดุตอผูอํานวยการสถานศึกษาฯ ตามลําดับข้ันเพ่ือการ

ซอมบํารุง  จําหนาย  ชดใชตามระเบียบของทางราชการวาดวยการพัสดุ 

9. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป 

10. จัดทําทะเบียนครุภัณฑและจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป 

11. ตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และเอกสารประกอบ  ลงบัญชีหรือลงทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจายและเก็บ

ใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน 

12. ใหการบริการเบิกจายพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว โดยลดข้ันตอนท่ียุงยากซํ้าซอน การรื้อถอนอาคาร

หรือสิ่งปลูกสราง/ การข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสด ุตามระเบียบของทางราชการ 

13. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

14. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ประกอบดวย 

  

1. นางโสภา   เรณุมาศ หัวหนางาน 

2. นายเลิศศักดิ์    จูหอง ผูชวย 

3. วาท่ีรอยตรีเทวินทร   นวลชื่น ผูชวย 

4. นางณิชนุช   สุวรรณพรรค ผูชวย 

5. นางนันทรัตน   จบสัญจร ผูชวย 

6. นายภัทรพงษ    สิงหแกว ผูชวย 

 

5.8  งานยานพาหนะ    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้  

 

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 

3. กําหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการยานพาหนะเพ่ือใหสะดวก  เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพการใชงาน

ยานพาหนะ 

4. ปฏิบัติตามคําสั่งกรมบัญชีกลาง   หลักเกณฑการใช  การเก็บรักษา  ซอมบํารุง  การเบิกจายน้ํามัน และใหการ

บริการการใชยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

5. รายงานผลการตรวจสภาพยานพาหนะกอนซอมบํารุงทุกครั้ง 

6. ดําเนินการขอตอทะเบียนยานพาหนะของวิทยาลัยฯ ทุกคัน ใหถูกตองและเปนปจจุบันเสมอ 

7. ตรวจสภาพความถูกตองของการบันทึกรายงานการขอใชยานพาหนะทุกครั้ง 

8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ยานพาหนะใหคงสภาพ และสามารถใชงานไดดีเสมอ 

9. จัดทําประวัติการซอม บํารุงรักษายานพาหนะใหเปนปจจุบันเสมอ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

11. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

1. นายเลิศศักดิ์    จูหอง หัวหนางาน 

2. นายชยพร   ไชยสิทธิ์ ผูชวย 

3. นายยงยทุธ    ปาณะศรี ผูชวย 

4. วาท่ีรอยตรีเทวินทร   นวลชื่น ผูชวย 

5. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ ผูชวย 

6. นายกําพล   เภรภีาศ ผูชวย 

 7.     นายสัญญา    จํานงลักษณ                      ผูชวย 
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5.9   งานอาคารสถานท่ี    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง  นักเรียน นักศึกษาทราบใน

สวนท่ีเก่ียวของ 

3. ประสานและวางแผนงานในการจัดสรางอาคาร และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับผังแมบทและตาม

นโยบายของวิทยาลัยฯ รวมท้ังความตองการทางการศึกษา 

4. ดําเนินการเก่ียวกับการตกแตงอาคารสถานท่ี และบริเวณตาง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ใหสะอาด รมรื่นและสวยงาม 

5. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน มอบหมายหนาท่ี ใหคําปรึกษา ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

รักษาความสะอาด และเจาหนาท่ีบํารุงรักษาสภาพภูมิทัศนของวิทยาลัยฯ  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

6. จัดทําทะเบียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยใหเปนปจจุบันเพ่ือประโยชนในการ

ควบคุม ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา 

7. ดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยฯ รวมท้ังระบบ

สาธารณูปโภค ใหมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสามารถใชงานไดดีเสมอ 

8. ใหการบริการดานอาคารสถานท่ี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

9. จัดระบบการจราจรภายในวิทยาลัยฯ  ใหสะดวก ปลอดภัย และเปนระเบียบ 

10. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี และสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยรวมท้ังระบบการ

ประเมินการเสื่อมสภาพ เพ่ือวางแผนในการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกปลอดภัย 

11. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานสถานท่ี พนักงานทําความสะอาด และคนสวนใหสัมฤทธิ์

ผลอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการรักษาความสะอาด และซอมแซมอาคารสถานท่ี หองน้ํา หองสวม รวมท้ัง

ซอมแซมวัสดุอุปกรณท่ี ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  การปลูก บํารุงรักษาตนไม การปลูก

ทดแทน การจัดสวนหยอม ดูแลสนามหญา การกําจัดวัชพืชท่ัวท้ังบริเวณวิทยาลัยฯ  ท้ังภายในและภายนอก

บริเวณวิทยาลัยฯ ใหสะอาดและเหมาะสมอยางตอเนื่อง และการจัดเก็บ บํารุงรักษา ครุภัณฑ เครื่องมือ 

อุปกรณ ท่ีใชในงานอาคารสถานท่ี 

12. อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอ่ืนๆ พรอมจัดทําสถิติการใหบริการ 

และรวบรวมขอมูลใหเปนระบบอยางตอเนื่อง 

13. นิเทศ ติดตาม กํากับ รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานท่ี  พนักงานทําความสะอาด ท่ีดูแลรักษา

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารตางๆ และบริเวณตางๆ ของวิทยาลัยฯ หรืองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

ประกอบดวย 

  

1. นายยงยุทธ    ปาณะศรี     หัวหนางาน 
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2. วาท่ีรอยตรเีทวินทร    นวลชืน่     ผูชวย 

3. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ     ผูชวย 

 

โดยกําหนดผูกํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และ รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานท่ี  พนักงานทําความ

สะอาด ท่ีดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารตางๆ และบริเวณตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

หรืองานท่ีไดรับมอบหมายในแตละพ้ืนท่ีดังนี้ 

     1. อาคาร 1 ประกอบดวย 

1.1  นางสุชารี    เตียสกุล 

 

หัวหนา 

 1.2  นางสาวละออง   ไชยสน ผูชวย 

     

     2. อาคาร 2 

 

ประกอบดวย 

2.1  วาท่ีรอยตรีสรบัญชา  หม่ืนแสวง 

 

 

  หัวหนา   

 2.2  นางปทุมพร   ทองสงฆ ผูชวย 

      

    3. อาคาร 3 

 

ประกอบดวย 

3.1  นางอัปษร    วรรณถนอม 

 

หัวหนา 

 3.2  นางสาวละออง   ไชยสน ผูชวย 

   

      

   

 4. อาคารวิทยบริการ 

 

 

 

ประกอบดวย 

4.1  นางอัญจนา  คงนุน 

 

 

 

 

หัวหนา 

 4.2  นายสมพร    สังทรัพย ผูชวย 

   

   5. อาคารเอนกประสงค ประกอบดวย  

 5.1  นางสาวศุรัณยลักษณ    ตัณฑจิตต ิ       หวัหนา 

 5.2  นายสุนันต    ศักดิ์แกว                                     ผูชวย 

   

  6. บริเวณสนามท้ังหมด ประกอบดวย 

6.1  นายมนตรี   นุนพันธ 

 

      หวัหนา 

 6.2  นายไมตรี   ฆังคะ       ผูชวย 

 6.3  นายสุนันต   ศักดิ์แกว 

6.4  นายศุภโชค  กําราญศึก                       

      ผูชวย 

      ผูชวย 
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    7. อาคารเรียนปฏิบัติการ 5 ช้ัน ดานนาฏศิลป(โขน -ละคร)    

     ประกอบดวย 

7.1  วาท่ีรอยตรีเทวินทร    นวลชื่น 

 

     หัวหนา 

 7.2  นายไมตร ี ฆังคะ      ผูชวย 

 

8. ผูควบคุมและดูแลหองประชุมประจําอาคารตางๆ มีหนาท่ี กํากับ ดูแล บํารุงรักษาและใหบริการในระบบแสง สี เสียง 

และสื่ออิเล็คทรอนิคส ตาง ๆ 

              ประกอบดวย 

       8.1  หองประชุมบุษราคัม  (อาคาร 1)     

     ประกอบดวย 

1.นายเบญจพล             จันทรมานะ 

2.วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ 

 

หัวหนา 

ผูชวย 

                                           

       8.2  หองประชุมมรกต  (อาคารวิทยบริการ)  

 

     ประกอบดวย 

1.วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ 

2.นายเบญจพล           จันทรมานะ  

 

หัวหนา 

ผูชวย 

        

        8.3  หองประชุมโกเมน  (อาคารปฏิบัติการ 5 ช้ัน : ดานนาฏศิลปโขน –ละคร)    

 

     ประกอบดวย 

1.วาท่ีรอยตรีเทวินทร    นวลชื่น  

 

หัวหนา 

                               2. นายเบญจพล           จันทรมานะ                          ผูชวย 

      

           8.4  หองประชุมนพเกา  (อาคารปฏิบัติการ  5 ช้ัน : ดานนาฏศิลปโขน – ละคร 2)     

 

     ประกอบดวย 

1.  วาท่ีรอยตรีเทวินทร    นวลชื่น 

2. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์    บุญญาพิทักษ 

 

หัวหนา 

ผูชวย 

   

5.10   งานรักษาความปลอดภัย    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ    ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการ ตามลําดับข้ันและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงาน ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง  นักเรียน นักศึกษาทราบใน

สวนท่ีเก่ียวของ 
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3. ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัด

เวร รักษาการณประจําสถานท่ีราชการ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. จัดทําแผนปองกันรักษาความปลอดภัยสําหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและทรัพยสินของวิทยาลัยฯ 

5. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูในดานการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน - นักศึกษา บุคลากรและเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ 

6. จัดครู และบุคลากรควบคุมดูแลความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเดินทางไป-กลับของ

นักเรียน - นักศึกษา 

7. จัดครู และเจาหนาท่ี รักษาความปลอดภัย ใหปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และ

ระเบียบของทางราชการ 

8. จัดหาวัสดุ  อุปกรณสําหรับปองกัน รักษาความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการใหเพียงพอ 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย    

 

ประกอบดวย  

 

1. นายพัลลภ   แสงแกว  หัวหนางาน 

2. นายยงยุทธ   ปาณะศรี  ผูชวย 

3. นายดิสวัฒน    ภาคฐิน  ผูชวย 

4. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ  ผูชวย 

 

5.11   งานประชาสัมพันธ   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการตามลําดับข้ันและดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนงาน / โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง  นักเรียน นักศึกษาทราบใน

สวนท่ีเก่ียวของ 

3. ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. จัดเก็บ บํารุงรักษา และควบคุม  ดูแลพัสดุท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดีเสมอ 

5. ควบคุมและดําเนินงานประชาสัมพันธใหเกิดผลดีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

6. ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนในทองถ่ินและสวนกลางเพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 

7. ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ   เม่ือมีงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

8. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักเรียน ครู อาจารย ผูปกครอง และผูมาใหบริการดวยความยินดีและเต็มใจ 

9. สรางความสัมพันธท่ีดีและความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

10. สรุปผล และรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเสนอตอ

ผูอํานวยการวิทยาลัยฯตามลําดับข้ัน 
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11. สรุปขอมูลท่ีรับผิดชอบสงงานสารสนเทศ  เพ่ือประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

13. รายงานการปฏิบัติงาน 
 

ประกอบดวย 

1. นายเขม     สุขไกร หัวหนางาน 

2. นางสาวราตรี    ลือชัย ผูชวย 

3. นางนิภารัตน    ชัยทิพย ผูชวย 

4. นายอานนท    ไกรแกว ผูชวย 

5. นายดิสวัฒน   ภาคฐิน ผูชวย 
 

6. ฝายวิชาการ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.  ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารงานดานวิชาการของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ 

      วิทยาลัยฯและของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

  2. รับนโยบายของผูบริหาร วางแผน วิเคราะห สังเกตการณ ประเมินผล การปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูล 

      เก่ียวกับการเรียนการสอนท้ังระดับพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา เพ่ือปรับปรุงสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  

      ของวิทยาลัยฯ รวมท้ังเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูบริหาร 

 3.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 4.  รายงานการปฏิบัติงาน 
 

ประกอบดวย 

  1.  นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน              หัวหนาฝายวิชาการ 
 

6.1 สํานักงานฝายและสงเสริมวิชาการ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  จัดทําแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูบริหาร และดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ  

     ท่ีไดรับอนุมัติ พรอมท้ังรวบรวมแผนงาน/โครงการในฝายวิชาการ 

2.  วิเคราะห ประเมินผล แลรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน  

     วิชาการของวิทยาลัยฯ 

3.  ประสานกับหัวหนาภาควิชา/หัวหนากลุมสาระ ในการจัดระบบการเรียนการสอนและการจัดตารางเรียน 

4.  ประสานกับภาควิชา/กลุมสาระ เพ่ือจัดครู-อาจารย เขาสอนในแตละรายวิชา การจัดตารางสอบ การจัดทํา 

     คูมือประกอบการเรียนการสอน การกําหนดตําราเรียน อุปกรณการเรียน รวมท้ังวัดผลประเมินผลการเรียน 

5.  สงเสริมใหครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา รับการประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการตางๆ และการรับสมัคร 

     นักเรียน/นักศึกษา 

6.  รับผิดชอบดําเนินงานสงเสริมและบริการวิชาการเพ่ือใหงานวิชาการของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปดวยดีมี 

     ประสิทธิภาพ 
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7.  เปนศูนยกลางทางดานเอกสาร ขอมูลในการสงเสริมใหบริการวิชาการแกนักเรียน /นักศึกษา ครู/อาจารย  

     ผูปกครองและชุมชน 

8.  จัดทําสถิติ ขอมูลในการบริการวิชาการแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย ผูปกครองและชุมชน 

9.  สรุปและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แสนอตอผูบริหาร 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

11. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

  1.  นางวรพรรณ    ดานสกุล                    หัวหนางาน 

   

6.2  งานธุรการ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  จัดเก็บและรับหนังสือราชการท่ีสงมายังฝายวิชาการ 

2.  จัดทําเอกสารงานงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  

3.  จัดเตรียมเรื่อง และวาระการประชุม พรอมรายงานการประชุม ของฝายวิชาการ 

4.  ติดตอประสานงานในงานตางๆ ของฝายวิชาการใหเปนไปดวยความถูกตอง 

5.  จัดทําสถิติขอมูลนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือรายงานตอสถาบัน ฯ 

6.  จัดทําคูมือของงานในฝายวิชาการ 

7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ี 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

 

 1. นางนิภารัตน  ชัยทิพย    หัวหนางาน 

 2. นางอมลณัฐ  อักษรนํา    ผูชวย 

 3. นางสาวชยภรณ  ไชยานุพงศ       ผูชวย 

 

6.3  งานทะเบียนวัดผลและสถิติ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานนักเรียน ออกเลขประจําตัว จัดทําทะเบียนนักเรียน และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

    ของนักเรียน 

2.  จัดนักเรียน เขาชั้นเรียนตามแผนการเรียน ใหคําแนะนําในการเลือกวิชาเรียนและจัดบริการในการลงทะเบียน 

     วิชาเรียน 

3.  จัดทําสถิติ และรายชื่อนักเรียนแตละชั้น แตละสาขาวิชา สถิตินักเรียน รวมท้ังการจบหลักสูตรของนักเรียน/  

     นักศึกษาประจําปการศึกษา 
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4.  จัดทําแบบฟอรมและวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานสถิติ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและใหบริการแก  

    นักเรียน/นักศึกษา และครูอาจารย 

5.  จัดทําเอกสาร หลักฐานผลการเรียน ของนักเรียนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 

6.  ดําเนินการในเรื่องการขอพักการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน 

7.  เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียนและสถิติของวิทยาลัย 

8.  สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

9.  ตรวจแบบประเมินผล ปพ.5 และขอสอบ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

 

 1. นางจินดา  เครือหงส    หัวหนางาน 

 2. นางอมลณัฐ  อักษรนํา    งานทะเบียนม.ตน 

 3. นางจันทรเพ็ญ  วงศวาสนา    งานทะเบียนม.ปลาย 

 4. นางชุติมา  นุนพันธ     งานวัดผล 

 

6.4  งานนิเทศภายใน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา เชน การ จัดทํา โครงการนิเทศ การ 

     วางแผนนิเทศ สงเสริมใหเกิดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษา  

2.  สงเสริม สนับสนุน ใหผูท่ีเก่ียวของกับการนิเทศมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ นิเทศการจัดการเรียนการ 

    สอน เชน การจัดอบรม ประชุมชี้แจง หรือใหความรูดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม หนวยศึกษานิเทศก      

    สํานักงานคณะกรรมการ  

3.  สงเสริมการทํา งานเปนทีม และมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของในการพัฒนา คุณภาพ การจัดการเรียนการ 

     สอน 

4.  จัดหางบประมาณสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  

5.  สนับสนุน ใหมีการดํา เนินการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแผนงาน/โครงการ 

6. ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดํา เนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

    ประกอบดวย 

 

   1.  นางจินดา  เครือหงส   หัวหนางาน 
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   2.  นางชุติมา  นุนพันธ   ผูชวย 

   3.  นางจันทรเพ็ญ  วงศวาสนา   ผูชวย 

 

6.5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.   จัดทําแผนงาน/โครงการ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2.  จัดทําระเบียบ คูมือแนวทางการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.  ใหบริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแกนักเรียน/นักศึกษา  ครู/อาจารย 

4.  นิเทศ ควบคุม ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 

5.  สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประจําภาคเรียนและประจําปการศึกษา 

6.  สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

      ประกอบดวย 

 

                  1. วาท่ีรอยตรีเทวินทร  นวลชื่น     หัวหนางานกิจกรมพัฒนาผูเรียน 

                  2. นายดิสวัฒน  ภาคฐิน       ผูชวย 

 

6.5.1 งานแนะแนว   

 

       ประกอบดวย 

                 1. นางสาวราตรี  ลือชัย    หัวหนางาน 

                 2. นายวิทยา  ดีทอง     ผูชวย 

                 3. อาจารยท่ีปรึกษาทุกทาน              ผูชวย 

 

6.5.2  งานกิจกรรมชุมนุม   

          

         ประกอบดวย 

                  1. นางนิภารัตน  ชัยทิพย    หัวหนางาน 

                  2. นางจัดทนา  บุญชวย    ผูชวย 

                  3. นางสาวลภัสรดา  โพธแส             ผูชวย 

                  4. วาท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น.  ผูชวย 

                  5. นางสาวสุภาภรณ  สุวรรโณ   ผูชวย 

                  6. นายอานนท  ไกรแกว    ผูชวย 
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                  7. นายอรษุ  อักษรนํา    ผูชวย 

                  8. นางอมลณัฐ  อักษรนํา    ผูชวย 

                  9. นายเบญจพล  จันทรมานะ   ผูชวย 

 

6.5.3   งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี  

 

          ประกอบดวย 

                1. นายธานินทร  โสภิกุล             หัวหนางาน 

                2. นายมนตร ี นุนพันธ    ผูชวย    

                3.  นางจินดา  เครือหงส                ผูชวย 

                4.  นางอัญจนา  คงนุน    ผูชวย 

                5.  นางสาวราตรี  ลือชัย      ผูชวย 

                6. น.ส.จารุวรรณ  เหมทานนท   ผูชวย 

 

6.5.4   งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   

 

           ประกอบดวย 

                 1. น.ส.วรกมลวรรณ  ไพสิฐสกุลธาดา            หัวหนางาน 

                 2. วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ  ขันทอง   ผูชวย 

 

6.5.5   งานกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 

 

           ประกอบดวย 

                1. นายอรุษ  อักษรนํา     หัวหนางาน 

                2. อาจารยท่ีปรึกษาทุกทาน     ผูชวย 

 

6.6  ภาควิชา ( ระดับพ้ืนฐาน)  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาสงเสริม ดานการเรียนการสอนในกลุมสาระวิชาตางๆภายในภาควิชาของ 

     ระดับพ้ืนฐาน  

2.  รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการ  งานปกครอง  และงานกิจกรรมภายในภาควิชา 

3.  ปกครองบังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมท้ังพิจารณาเสนอความดีความชอบ  

     ของขาราชการครูและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในภาควิชา 

4.  ประสานงานกับภาควิชาตางๆ ภายในวิทยาลัย 

5.  จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร 
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6.  ควบคุมโครงการ แผนปฏิบัติงานโครงการ 

7.  นิเทศภายในภาควิชา 

8.  กํากับ ดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑภายในภาควิชา 

9.  สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะตอผูบริหารวิทยาลัยฯ 

10.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

                 1. นางสาวพรทิพย  มหันตมรรค  หัวหนาภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

                 2. นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล            หัวหนาภาควิชานาฏศิลปไทย 

                 3. นางพรพิมล  ราชกิจกําธร   หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลป 

 

6.7  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ งานปกครอง และงานกิจกรรมภายในกลุมสาระ 

2.  ปกครองบังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูภายในกลุมสาระ รวมท้ังการพิจารณา 

     เสนอความดีความชอบของครูภายในกลุมสาระ 

3.  ประสานงานกับภาควิชา/กลุมสาระวิชา ในวิทยาลัยฯ 

4.  จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร 

5.  ควบคุมโครงการ แผนงานการเรียนการสอน 

6.  จัดทําแผนงานโครงการ ในแตละกลุมสาระเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และของบประมาณ 

7.  นิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู 

8.  ดูแลวัสดุ ครุภัณฑภายในกลุมสาระการเรียนรู 

9.  สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

10.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

11.รายผลงานการปฏิบัติงาน 

  

     ประกอบดวย 

 

1. นางสุภา  รักหมอ    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. นางปนประภา  ขําแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

3. น.ส. จารุวรรณ  เหมทานนท  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4. นางอัปษร  วรรณถนอม              หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. นายมนตรี  นุนพันธ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

6. นางนิภารัตน  ชัยทิพย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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7. นางเกวริฐา  รองพล   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

8. นางยงยี  ภัทรนุธาพร   หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 

9 .นายวีรยุทธ  เรณุมาศ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะโขน 

10.นางโชติกา  ปาณะศรี   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะละคร 

11.นายจักรพล  จบสัญจร   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะปพาทย 

12.นางวรรณวิไล  นิลสม   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะเครื่องสาย 

13.น.ส ธัญลักษณ  รักษสังข  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย 

14.นายบุลเสฏฐ  เพชรประสิทธิ์  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล 

15.นายสุพัฒน  นาคเสน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปพ้ืนเมือง 

16.นายอานนท  ไกรแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะดนตรีพ้ืนเมือง 

 

 

6.8  งานหองสมุด  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  จัดทําแผนงาน/โครงการ  

2.  ดําเนินการจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร เอกสารท่ีเปนประโยชนตอหองสมุดสําหรับใหบริการแกนักเรียน/ 

    นักศึกษา ครู/อาจารย โดยดําเนินตามระบบงานการเงินและพัสดุ 

3.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานหองสมุด เพ่ือใหบริการแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/ 

     อาจารยอยางเพียงพอ 

4.  ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ ครุภัณฑ ประจําหองสมุดใหคงสภาพและสามารถใชงาน  

    ไดดี 

5.  ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ใหคําแนะนําและใหบริการนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย รวมท้ังบุคคลท่ัวไปใน 

     การใชบริการหองสมุด 

6.  เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ ตํารา วาสารท่ีนาสนใจ 

7.  จัดกิจกรรมสงเสริมความรูใหแกนักเรียน นักศึกษาในโอกาสวันสําคัญตางๆ โดยเฉพาะในสวนท่ีสงเสริมงาน  

     หองสมุด และรณรงคใหนักเรียน/นักศึกษา รักการอาน 

8.  จัดทําสถิติและขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานหองสมุด 

9.  สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

11. รายผลงานการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

                  1. นางอัญจนา  คงนุน    หัวหนางาน 

  2. นางสุภา  รักหมอ    ผูชวย 
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6.9  งานส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  จัดทําแผนงาน/โครงการ   

2.  เปนศูนยกลางในการบริการดานสื่อการเรียนการสอนแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย ท้ังท่ีเปน HARD  

     WARE และ SOFE WARE 

3.  รับผิดชอบดูแลรักษางานดานโสตทัศนูปกรณของวิทยาลัย 

4.  จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณท่ีจําเปนตองใชงานเทคโนโลยี 

5.  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาใหแกนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากรของ 

     วิทยาลัย ฯ 

6.  สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  รายผลงานการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

 

  1. นายเบญจพล  จันทรมานะ   หัวหนางาน 

  2. นายอานนท  ไกรแกว      ผูชวย 

  3. วาท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ รน.   ผูชวย 

  4. วาท่ีรอยตรีเทวินทร  นวลชื่น   ผูชวย 

  5. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บุญญาพิทักษ     ผูชวย 

 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

7. คณะศิลปศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  ควบคุมดูแลและประสานบริหารจัดการงานดานวิชาการในการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)    

    ท่ีจัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  หองเรียนเครือขาย  คณะศิลปศึกษา   

    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

2. ประสานงาน  วิเคราะหงาน  วางแผนและดําเนินงาน  รวมกับฝายวิชาการวิทยาลัย ฯ  ฝายอ่ืนๆ  ท้ังระดับ 

   วิทยาลัยฯ  ภาควิชา  สาขาวิชาและอ่ืนๆท่ีสัมพันธงาน  เพ่ือการใชหลักสูตรในชั้นตางๆ  ในสาขาวิชาระดับ   

   ปริญญาตรี   ท่ีจัดการศึกษาในวิทยาลัยฯ  เสนอแนะแนวทาง  เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

   ดานการศึกษา 

3. ดําเนินการใหเกิดบริหารงานพัฒนาสํานักงานหองเรียนเครือขายคณะศิลปศึกษา เพ่ือสงเสริมงานตางๆ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน    
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           ประกอบดวย 

  1. นายศิวพงศ   ก้ังสกุล                 ผูอํานวยการวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะศิลปศึกษา 

  2. นายวิทยา  ดีทอง   ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการฝายอุดมศึกษา 

 

7.1 สํานักงานคณะศิลปศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้    

1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน พรอมท้ังรวบรวมแผนงาน/โครงการของคณะศิลปศึกษา และดําเนินงานให  

    เปนไปตามแผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมัติ   

2. วิเคราะห ประเมินผล และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การรับนักศึกษา การจบของ   

    นักศึกษา เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของคณะศิลปศึกษา 

3. ประสานงาน วางแผนและดําเนินงาน กับประธานหลักสูตร /หัวหนาภาควิชา/งานทะเบียนและประเมินผล  

    ในการจัดระบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

4. เปนศูนยกลางใหบริการทางดานเอกสาร สถิติ และขอมูลตางๆของคณะศิลปศึกษา 

5. สงเสริม สนับสนุน  จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ใหนักศึกษา  ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

   ไดมีความรูและพัฒนาตนเอง 

6. รับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานของคณะศิลปศึกษา 

7.  สรุปและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูบริหาร 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

9. รายงานการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1.นางอัปษร  วรรณถนอม   หัวหนางาน 

 

7.2  งานธุรการ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้   

1. ติดตอ ประสานงาน ท่ีไดรับมอบหมายใหการปฏิบัติงานของคณะศิลปศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ถูกตอง 

2.  จัดทําสถิติขอมูลนักศึกษา และเอกสารตางๆเพ่ือความสะดวกในการพัฒนางานของคณะศิลปศึกษา 

3. ประสาน ใหคําแนะนํา หรือใหบริการนักศึกษา ครู/อาจารย  และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีมาติดตอคณะศิลปศึกษา 

4. จัดซ้ือ จัดหา จัดทําวัสดุอุปกรณ  หรือ ครุภัณฑ ใชในสํานักงาน 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ี 

   

           ประกอบดวย 

  1. นางปนประภา  ขําแกว   หัวหนางาน 

  2. นางสาวราตรี  ลือชัย   ผูชวย 
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  3. นายดิสวัฒน   ภาคฐิน   ผูชวย 

  4 .นางสาวชยภรณ  ไชยานุพงศ  ผูชวย 

 

 

7.3 งานรับเขาและทะเบียนนักศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้  

1.  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา  เอกสารหลักฐานการรับนักศึกษา  ออกเลขประจําตัว  จัดทําทะเบียน ประวัติ   

     และจัดเก็บเอกสารหลักฐานของนักศึกษา   

2.  จัดทําสถิติ จัดทํารายชื่อ /รหัสนักศึกษาแตละชั้นป แตละสาขาวิชา 

3. ติดตอ ประสานงาน  เก่ียวกับนักศึกษาท่ีไดรับทุน หรือเงินกู กยศ. พรอมจัดทําขอมูลสถิติ 

4.  เผยแพร ประชาสัมพันธ  ใหคําแนะนํา  ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการเขาศึกษา การรับนักศึกษาของ 

    คณะศิลปศึกษา 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1. นางสาวราตรี  ลือชัย   หัวหนางาน 

  2. นางปนประภา  ขําแกว      ผูชวย 

  3. นายเบญจพล จันทรมานะ  ผูชวย 

  4. นายดิสวัฒน   ภาคฐิน   ผูชวย 

  5. นางสาวชยภรณ  ไชยานุพงศ  ผูชวย 

 

7.4  งานแผนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้   

1. เปนคณะกรรมการกลาง รวมวิเคราะห วางแผนดําเนินงาน เพ่ือกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของ 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   

2. ศึกษา สรางเครื่องมือ และวิธีการตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชา 

3. เสนอแนวทาง เพ่ือปรับปรุงแกไข  หรือพัฒนางาน ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   

4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   

           ประกอบดวย 

  1. ดร.เขม  สุขไกร      หัวหนางาน 

  2. คณะกรรมการกลาง     ผูชวย/กรรมการ 

  3. นายวิทยา  ดีทอง     ผูชวย  

  4. นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน    ผูชวย 
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  5. ดร.สุรสิทธิ์      วิเศษสิงห     ผูชวย 

  6. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแกว    ผูชวย 

  7. นางอัปษร        วรรณถนอม    ผูชวย 

  8. นางเกวริฐา      รองพล     ผูชวย 

  9. นายสพัุฒน      นาคเสน     ผูชวย 

  10. นางพรพิมล    ราชกิจกําธร    ผูชวย 

  11. นางสาวราตรี  ลือชัย     ผูชวย 

 

7.5  งานกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. จัดตั้งสโมสรนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา  

2. จดัทําแผนงาน/โครงการ งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พรอมสรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม /โครงการ 

    ท่ีเก่ียงของกับกิจกรรมของนักศึกษา 

3. จัดทําระเบียบ คูมือแนวทางการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา 

4.  บริการ ชวยเหลือ  ดูแล ดานสวัสดิการ สุขภาพอนามัย และอุบัติเหตุ 

5.  ประสานงาน  ใหบรกิาร  สนับสนุน และใหคําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

6.  สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1. นายธานินทร  โสภิกุล   หัวหนางาน 

  2. นายยงยุทธ   ปาณะศร ี   ผูชวย 

  3. หัวหนาสโมสรนักศึกษา    ผูชวย 

 

7.6 งานศิลปนิพนธ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. วางแผนและดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ  ของการทําวิทยานิพนธ 

2. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษางานวิทยานิพนธของนักศึกษา และกรรมการสอบ  

3. กําหนดปฏิทินงาน  ตลอดจนวางแนวทางการนําเสนอผลงานของนักศึกษาใหเปนดวยความเรียบรอย 

4. จัดทําคูมือ  ใบคํารอง  ขอตกลง และอ่ืนๆ ท่ีเปนการสงเสริม พัฒนางานศิลปพนธ 

5. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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           ประกอบดวย 

  1. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแกว   หัวหนางาน 

  2. ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห    รองหัวหนางาน 

  3. นายสุพัฒน  นาคเสน    ผูชวย 

  4. ดร.เขม  สุขไกร     ผูชวย 

  5. นายวิทยา  ดีทอง    ผูชวย 

  6. นางอัปษร  วรรณถนอม    ผูชวย 

  7. นางสาวชยภรณ  ไชยานุพงศ   ผูชวย/ธุรการ 

 

7.7 งานฝกประสบการณวิชาชีพ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. ประสานงาน  วางแผนและดําเนินงาน เก่ียวกับการฝกภาคสนามของนักศึกษา  ควบคูกับการนิเทศกระบวนการ 

   การจัดการเรียนรู  

2. ติดตอ ประสานงาน กับสถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝกภาคสนาม พรอมกําหนดปฏิทินงาน  จัดทําคูมือ การฝก

ปฏิบัติการสอน  และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

3. สงเสริม สนับสนุน  ใหนักศึกษาจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน 

4. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ปฏิบตัิหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1. นางเกวริฐา  รองพล   หัวหนางาน 

  2. นางพรพิมล  ราชกิจกําธร  ผูชวย 

  3. นางคณรัตน  บัวทอง   ผูชวย 

 

7.8 งานกิจกรรมและสงเสริมความเปนครู  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณการทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

2. สงเสริม สนับสนุน  จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ใหนักศึกษาเพ่ือสงเสริมจรรยาบรรณ ความเปนครู   

     ประกอบดวย 

  1.นายวิทยา  ดีทอง    หัวหนางาน 

  2.นางอัปษร  วรรณถนอม   ผูชวย 

  3.นางสาวราตรี  ลือชัย   ผูชวย 

  4.นางโสรฎา  บุญวงศ   ผูชวย 

  5.วาท่ีรอยตรีสรบัญชา  หม่ืนแสวง  ผูชวย 

  6.นางจินดา  เครือหงส   ผูชวย 
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7.9 งานทะเบียนและประเมินผล  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. บริหารจัดการ ในการจัดแผนการศึกษาตามหลักสูตรและใหคําแนะนําในการเลือกวิชาเรียนและการลงทะเบียน

เรียนรวมท้ังการจบหลักสูตรของนักศึกษา 

2. ติดตอ ดําเนินการ  ประสานขอมูลงานทะเบียนและประเมินผล ท่ีเก่ียวของกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและ

ภาควิชา 

3. จัดหา จัดทําแบบฟอรม  เอกสารท่ีเก่ียวของกับงานสถิติ งานทะเบียนและประเมินผล 

4. ประสานงาน  ดําเนินการการขอคํารองตางๆ ของนักศึกษา รวมท้ังแจงผลการเรียน การแกผลการเรียน 

   ใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

5. จัดหา จัดทําแบบฟอรม และเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานสถิติ งานทะเบียนและประเมินผล 

6. สรุปผล รายงานปญหา/อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

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  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. สงเสริม สนับสนุน หรือจัดทําแผนงาน  โครงการ รวมกับภาควิชา เพ่ือพัฒนาสงเสริมดานวิชาการ  

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในวิทยาลัย โดยมี

บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ   

3. สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษารวมกันทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆกับสังคม รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน 

   การใหบริการทางวิชาการ 

4. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1. นายวิทยา  ดีทอง    หัวหนางาน 

  2. ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห    ผูชวย 

  3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว   ผูชวย 

  4. นางอัปษร วรรณถนอม    ผูชวย 
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  5. นางเกวริฐา รองพล    ผูชวย 

  6. นายเบญจพล  จันทรมานะ   ผูชวย 

 

7.11  งานจัดการหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย และวางแผน  การรับนักศึกษา  การผลิตบัณฑิต  การสงเสริมพัฒนานักศึกษา  

2. จัดการและบริหารหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (5 ป)  ในสาขาวิชาท่ีใชอยูในปจจุบัน และรวมจัดบทบาทหนาท่ี 

    ภาระงานประจําสาขาวิชา ภาควิชา 

3. ติดตาม ดูแลผลการเรียน  แผนการเรียนของนักศึกษาและ มาตรฐานการใชหลักสูตร 

4. วางแผนดําเนินการประกันการศึกษาของสาขาวิชา ภาควิชา  งานวิชาการ  งานคนควาวิจัย  งานเอกสารท่ี 

    เก่ียวของ 

5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

 

 1.สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา   

  1. ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห   หัวหนางาน 

  2. นายสุพัฒน  นาคเสน    ผูชวย 

  3. นางคณรัตน  บัวทอง    ผูชวย 

  4. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล   ผูชวย 

  5. นายวีรยุทธ เรณุมาศ              ผูชวย  

  

 2.สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา  

  1. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแกว  หัวหนางาน 

  2. นายศิวพงศ  ก้ังสกุล    ผูชวย 

  3. นางพรพิมล  ราชกิจกําธร   ผูชวย 

  4. นายชยพร  ไชยสทิธิ์    ผูชวย 

  5. นายณัฐเศรษฐ  ดําเนินผล   ผูชวย 

  6. นายภัทรพงศ  สิงหแกว   ผูชวย 

 

7.12  ภาควิชาการศึกษาท่ัวไป  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2. บริหารบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีสังกัดภาควิชา  ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 
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3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา  

5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1. นางอัปษร  วรรณถนอม    หัวหนางาน 

  2. นางสุภา    รักหมอ                                       ผูชวย 

 

7.13  ภาควิชาการศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2. บริหารบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีสังกัดภาควิชา  ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 

3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา หรืออ่ีน ๆ ท่ีเก่ียวของ   

4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา  

5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1.  นางเกวริฐา  รองพล         หัวหนางาน 

                                        

7.14  ภาควิชานาฎศิลปศึกษา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 

1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2. บริหารบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีสังกัดภาควิชา  ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 

3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา  

5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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           ประกอบดวย 

 

  1. ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห            หัวหนางาน 

  2. นางคณรัตน   บัวทอง                                   ผูชวย 

 

7.15  ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. เขารวมเปนกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2. บริหารบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีสังกัดภาควิชา  ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 

3. บริหารงานแผนงานโครงการของภาควิชา  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

4. ติดตาม บริหารจัดการเอกสาร มคอ. 3, 4, 5 และ 6 ของภาควิชา  

5. สรุปผลและรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

           ประกอบดวย 

  1. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแกว   หัวหนางาน 

  2. นายชยพร     ไชยสิทธิ์    ผูชวย 

  

8.   ฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานการบริหารงานดานกิจการนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของวิทยาลัยฯ และของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ควบคุมปกครองดูแลใหนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ 

3. สงเสริมการสรางวินัยและคตินิยมในวิทยาลัยฯ 

4. ชวยสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาประพฤติดี และชวยแกปญหาใหกับนักเรียน นักศึกษา 

5. สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับการจราจร การใชรถใชถนน การข้ึนรถ  ลงรถ ของนักเรียน นักศึกษา 

6. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียน นักศึกษาเพ่ือรวมแกปญหาดานความประพฤติของนักเรียน  นักศึกษา 

7. ใหบริการและควบคุมการใชยา ของหองพยาบาลท่ีถูกตองใหแกนักเรียน นักศึกษา  

8. จัดใหมีการอบรมความประพฤติเก่ียวกับการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา 

9. จัดใหมีการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับจริยธรรมในวิทยาลัยฯ ใหนักเรียน นักศึกษายึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

10. สงเสริมกิจกรรมเปนการฟนฟู คุณธรรมและจรรโลงศาสนา  ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมตาง ๆใหแกนักเรียน 

นักศึกษา 

11. ควบคุมดูแลเลือกตั้งกรรมการนักเรียนเพ่ือเปนตัวแทนรวมปฏิบัติกับโรงเรียนและสงเสริมงานประชาธิปไตยใน

วิทยาลัยฯ 

12. จัดเอกสารงานปกครองอยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกกับการคุมครองปกปองนักเรียน นักศึกษาและแกไข
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พฤติกรรมนักเรยีน นักศึกษาท่ีไมพึงประสงค 

13. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

14. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

1. นายธานินทร    โสภิกุล   หัวหนาฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา 

2. นางสุชารี      เตียสกุล ผูชวย 

3. วาท่ีรอยตรีสรบัญชา   หม่ืนแสวง ผูชวย 

 

8.1   งานระเบียบวินัยนักเรียน   นักศึกษา    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ันและดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร และประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษาและผูปกครองทราบโดยท่ัว

กัน 

3. จัดทําคูมือเก่ียวกับระเบยีบวินัยนักเรียน  นักศึกษา และเผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน  นักศึกษา  ครู  

อาจารย ตลอดจนผูปกครองทราบโดยท่ัวกัน 

4. จัดประชุม  อบรมนักเรียน  นักศึกษาหนาเสาธง  และคาบประชุมประจําสัปดาห 

5. ควบคุม  ดูแลใหนักเรียน  นักศึกษา  ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินยัของวิทยาลัยฯ และจรรยามารยาทท่ีดีงาม

ในสังคมอยางสมํ่าเสมอ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

6. ประสานงานกับทุกฝายในวิทยาลัยฯ  ผูปกครอง เพ่ือประโยชนในการควบคุม  ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน  

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

7. พิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ  และแจงใหผูปกครองรวมท้ังรายงาน

ใหผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ทราบตามลําดับข้ันตามท่ีเห็นสมควร 

8. จัดทําทะเบียนประวัติและขอมูล  สถิติเก่ียวกับพฤติกรรมและกรณีการกระทําความผิดระเบียบวินัยของนักเรียน  

นักศึกษา ใหเปนปจจุบันเสมอ 

9. บริการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  ตามระเบียบของทางราชการ และควบคุม 

ดูแลการใชบัตรประจําตัวนักเรียน  ใหเปนไปตามระเบียบและบังเกิดประโยชนสูงสุดท้ังกับตัวนักเรียนและ

วิทยาลัยฯ 

10. ใหบริการขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน  นักศึกษาแกหนวยงานท่ีเก่ียวของตามความจําเปนเหมาะสม 

11. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับข้ัน 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

13. รายงานการปฏิบัติงาน 
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ประกอบดวย 

 

1. นางสุชารี   เตยีสกุล  หัวหนางาน 

 

1. ระดับพ้ืนฐาน  

        ประกอบดวย 

             1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ประกอบดวย  

     1.1.1 นายมนตรี  นุนพันธ หัวหนา 

1.1.2 นางสาวสุภาภรณ   สวุรรโณ           ผูชวย 

1.1.3 นางสาววรกมลวรรณ  ไพสิฐสกุลธาดา ผูชวย 

   

1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        

 

                          ประกอบดวย  

     1.2.1 นายพัลลภ   แสงแกว หัวหนา 

1.2.2 นายจิรวัฒน   สุขใส  ผูชวย 

1.2.3 นางจัดทนา    บุญชวย  ผูชวย 

            

1.3  ระดับอุดมศึกษา 

 

                           ประกอบดวย  

     1.3.1 นางวรรณวิไล   นิลสม หัวหนา 

1.3.2 นางสาววรกมลวรรณ  ไพสิฐสกุลธาดา ผูชวย 

1.3.3 นายอรุษ   อักษรนํา ผูชวย 

 

8.2    งานสุขอนามัยและพยาบาล    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ตามลําดับข้ันและดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู  อาจารย  ขาราชการและนักเรียน นักศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 

3. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ และเวชภัณฑ  สําหรับหองพยาบาลใหเหมาะสมและเพียงพอ 

4. ใหบริการดานการปฐมพยาบาลแกนักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

5. จัดทําทะเบียนการใชบริการหองพยาบาลของนักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

6. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมสุขอนามัยของ

นักเรียน  นักศึกษา 
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7. ประสานงานกับสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียน นักศึกษา 

8. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค  รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  

ตามลําดับข้ัน 

9. กํากับดูแลการจําหนายอาหารภายในวิทยาลัยฯ ใหถูกสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

11. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

 

1. นายมนตรี    นุนพันธ หัวหนางาน 

2. นางจันทรเพ็ญ   วงศวาสนา ผูชวย 

3. นางสาวธิดารัตน   คําแหง ผูชวย 

 

8.3   งานสวัสดิการนักเรียน    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

  

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ันและดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. จัดหาและดูแลสวัสดิการเรื่องน้ําดื่ม  น้ําใชของนักเรียน  นักศึกษาใหเหมาะสมและเพียงพอ 

3. จัดหาและดูแลสวัสดิการเรื่องยานพาหนะเดินทางไปกลับ  สําหรับนักเรียน  นักศึกษาใหเหมาะสมและเพียงพอ 

4. ดูแลสวัสดิการเรื่องหองน้ํา  หองสวมสําหรับนักเรียน  นักศึกษาใหเหมาะสม และเพียงพอโดยประสานกับงาน

อาคารสถานท่ี 

5. ดูแลสวัสดิการเรือ่งสถานท่ีเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และนันทนาการสําหรับนักเรียน  นักศึกษาใหเหมาะสมและ

เพียงพอ โดยประสานกับงานอาคารสถานท่ี 

6. บริการรับสงจดหมาย  ธนาณัติและพัสดุของนักเรียน  นักศึกษาตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

7. เปนเจาหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  นักศึกษาประจําป 

8. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค  รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับข้ัน 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

10. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

 ประกอบดวย 

1. นางสาวจรรยา   พงศดํารงวิทย หัวหนางาน 

2. นายมนตรี   นุนพันธ ผูชวย 

3. นางวรรณวิไล   นิลสม ผูชวย 
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84   งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา    

      1. งานสภานักเรียน    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ันและ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู  อาจารย  ขาราชการ  และนักเรียน – นักศึกษา 

ทราบในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของสภานักเรียน – นักศึกษา  ตามนโยบายของ

วิทยาลัยฯ 

4. สนับสนุน  นิเทศ  ติดตามและควบคุมการดําเนินงานของสภานักเรียน  - นักศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบนโยบายและปฏิทินท่ีกําหนด 

5. ประสานและรวมมือกับงานกิจการพิเศษ  เพ่ือดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. จัดทําสถิติ  เก็บขอมูลตางๆ  เก่ียวกับงาน  สรุปผล  และรายงานปญหาอุปสรรค  รวมท้ัง

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ัน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

8. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

 

1. วาท่ีรอยตรสีรบัญชา  หม่ืนแสวง  หัวหนางาน 

2. นางสาวราตรี   ลือชัย ผูชวย 

3. นางวรรณวิไล   นิลสม ผูชวย 

4. นางสุชารี   เตียสกุล ผูชวย 

5. นางโชติกา   ปาณะศรี ผูชวย 

6. นายสุมล    ศักดิ์แกว ผูชวย 

 

     

   2. งานสโมสรนักศึกษา    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี ้

 

1. ศึกษาและวางแผนงานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา  ในแตละปการศึกษา  ใหสอดคลองกับพันธกิจของ

สถานศึกษา  

2. ควบคุมดูแล  สงเสริมใหนักเรียน – นักศึกษา   คิดสรางสรรคและดําเนินกิจกรรมท่ีใหคุณคาในการพัฒนาตน  

พัฒนาสังคม  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. ประสานงานกับฝายตาง ๆ  และเปนท่ีปรึกษาใหแกนักเรียน – นักศึกษา  ในดานการจัดกิจกรรม 
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4. วางแผนและดําเนินกิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน  ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือปลูก

จิตสํานึก  ฟนฟูสืบสาน   อนุรักษ   เสริมสรางงานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหแก

นักเรียน - นักศึกษา   

5. สรุปผล  และรายงานปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับข้ัน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

7. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

 

1. นายยงยุทธ   ปาณะศรี   หัวหนางาน 

2. นายดิสวัฒน    ภาคฐิน ผูชวย 

3. นายอานนท    ไกรแกว ผูชวย 

4. นางสุจิตตรา   มินา ผูชวย 

5. วาท่ีรอยตรีเทวินทร   นวลชื่น ผูชวย 

6. วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ  ขันทอง ผูชวย 

7. นายภัทรพงษ   สิงหแกว ผูชวย 

 

8.5   งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ   ตามลําดับข้ันและดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร  ประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู  อาจารย  ขาราชการ  ลูกจาง นักเรียน  นักศึกษาและ

ผูปกครองทราบในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ประสานงานกับสถานพยาบาล  สถานีตํารวจและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหาสารเสพติดในวิทยาลัยฯ 

4. จัดครู  อาจารยรับผิดชอบในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในวิทยาลัยฯ   โดยให

สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยฯ  นโยบายของตนสงักัด  นโยบายของจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล 

5. ควบคุม  นิเทศ และติดตามการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดของวิทยาลัยฯ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับข้ัน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

8. รายงานการปฏิบัติงาน 
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 ประกอบดวย 

 

1. นายยงยุทธ   ปาณะศรี   หวัหนางาน 

2. นางสาวสุภาภรณ   สวุรรโณ  ผูชวย 

3. นายจักรพล   จบสัญจร ผูชวย 

4. นางสาววรกมลวรรณ   ไพสิฐสกุลธาดา ผูชวย 

5. นายบุลเสฏฐ    เพชรประสิทธิ์ ผูชวย 

6. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์   บุญญาพิทักษ ผูชวย 

 

8.6   งานครูประจําช้ันนักเรียนและอาจารยท่ีปรึกษา   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอตอผูบริหารและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 

2. เผยแพรและประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองทราบโดยท่ัวกัน 

3. ประสานกับครู อาจารย ประจําวิชาในการรายงานผลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ใหผูปกครอง

รับทราบ 

4. สรุปผลและรายงานปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูบริหาร 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

6. รายงานการปฏิบัตงิาน 

ประกอบดวย 

บุคลากรตามคําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ท่ี ------ / 2560    สั่ง  ณ  วันท่ี  10  พฤษภาคม  

2560 

 

9.    ฝายศิลปวัฒนธรรม    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. รายงานแผนการดําเนินงานในฝายฯ  (ปฏิทินการปฏิบัติงาน)  และนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

2. ศึกษาปญหาขอมูลใหแนชัดกอนนําเสนอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

3. มอบหมายงานใหแกบุคลากรในฝายปฏิบัติใหตรงกับสายงาน 

4. ดูแล  ตรวจสอบ  สอบถามและติดตามงานท่ีมอบหมายใหบุคลากรในฝายทําอยางใกลชิด 

5. ชวยวิเคราะห  และแกปญหาในฝายกอนนําเสนอ 

6. ดูแล ชวยเหลือและใหกําลังใจแกบุคลากร 

7. ใหความเปนธรรม  ยกยอง  ชมเชยบุคลากร 

8. คิด  พิจารณา  แกไข  ปรับปรุงงานในฝายใหพัฒนาอยูเสมอ 

9. ประสานงานทุกงานในฝายท่ีรับผิดชอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

10. ชวยผูบริหารลดความขัดแยงระหวางผูรวมงานและเสริมสรางความเขาใจอันดีแกผูรวมงานดวยกัน 

11. แนะนําใหบุคลากรตระหนักในภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
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12. อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในทุกเรื่องทุกดานท่ีเหมาะสมและสมควร 

13. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มความสามารถและรักษาผลประโยชนของสวนรวม

มากกวาสวนตน 

14. ปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 

15. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

 

1. นางปทมา  สกุลณี    หัวหนาฝายศิลปวัฒนธรรม 

2. นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล ผูชวย 

3. นางสาวกิตติมา   กองมะลิกันแกว ผูชวย 

 

9.1  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ตามลําดับข้ันและดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เผยแพร และประชาสัมพันธปฏิทินปฏิบัติงานใหครู  อาจารย  ขาราชการ  ลูกจางและนักเรียนนักศึกษาทราบ

ในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. จัดทําแนวการปฏิบัติงานของงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  พรอมท้ังชี้แจง  ประชาสัมพันธให ผูท่ีเก่ียวของ

ทราบและถือปฏิบัติ 

4. ติดตอ ประสานงานกับฝายตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  ในอันท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 

5. จัดทําเอกสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  พรอมท้ังชี้แจงประชาสัมพันธแนว

ทางการใชเอกสารในการปฏิบัติงานใหผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติ 

6. จัดทํารายงานตามคําสั่งสถาบัน เรื่องมอบอํานาจอนุญาตการจัดบรรเลงดุริยางคการแสดงนาฏศิลป และ

การละเลนพ้ืนเมืองภายในประเทศของสถานศึกษาในสังกัดฯ 

7. เปนเจาหนาท่ีรับงานการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

8. จัดทําคําสั่งการแสดง  ขออนุมัติการแสดง  ประกันชีวิตนกัเรียน  นักศึกษา  สถิติ  ขอมูล การแสดงและจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานการแสดงเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ตามลําดับข้ัน 

9. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค  รวมท้ังเสนอแนะในการปฏิบัติ เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

11. รายงานการปฏิบัติงาน 
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ประกอบดวย 

1. นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล    หัวหนางาน 

2. นางโชติกา   ปาณะศรี ผูชวย 

3. นางสาวศุรัณยลักษณ   ตัณฑจิตต ิ ผูชวย 

4. นางสาวสุภาภรณ   สวุรรโณ ผูชวย 

5. นางสาวกิตติมา   กองมะลิกันแกว ผูชวย 

6. นางวรพรรณ    ดานสกุล ผูชวย 

 

9.2    งานอนุรักษ  สรางสรรค และวิจัยศิลปวัฒนธรรม    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ันและดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. เปนหนวยงานกลางในการรวบรวม และเก็บบํารุงรักษาขอมูลการแสดง/บรรเลง-ขับรอง ของวิทยาลัยฯ  ท้ังท่ี

ขอมูลเอกสารและโสตทัศนูปกรณ  โดยจัดทําทะเบียนควบคุมใหเปนระบบพรอมท้ังทําหนาท่ี ใหบริการทาง

วิชาการศิลปะ ดานนาฏศิลป  ดนตรี  แกบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา ท้ังภายใน  และภายนอกวิทยาลัยฯ  

ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

3. จัดทําคําบรรยายชุดการแสดง /บรรเลง - ขับรองท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพ่ือการแสดงเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป  ดนตรีในโอกาสตาง ๆ 

4. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใชเปนแนวทางในการอนุรักษและสรางสรรคผลงานการ

แสดง/บรรเลงท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบาน 

5. ดําเนินการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี โดยนําเสนอเปนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

6. นําเสนอผลงานการอนุรักษ  สรางสรรค และวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป  ดนตรี การจัดการองค

ความรู  ในโอกาสตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

7. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค  รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับข้ัน 

8. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

9. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

1. งานอนุรักษ      

            ประกอบดวย 

 

     1.1 นายวีระยุทธ   เรณุมาศ หัวหนางาน 

1.2 นายยงยุทธ   ปาณะศรี ผูชวย 

1.3 นายสุมล   ศักดิ์แกว ผูชวย 
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2. งานสรางสรรค    

            ประกอบดวย  

     2.1 นางสาวลภัสรดา   โพธิ์แส หัวหนางาน 

2.2 นางพรปวีณ    ขุททะกะพันธ ผูชวย 

2.3 นายชยพร    ไชยสิทธิ์                                ผูชวย 

2.4 นายอานนท   ไกรแกว ผูชวย 

2.5 นายสุมล   ศักดิ์แกว ผูชวย 

2.6 นายภัทรพงษ   สิงหแกว ผูชวย 

2.7 นายวีรพงศ   หนูชัยแกว ผูชวย 

 

3. งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม  

 

            ประกอบดวย  

     2.1 นายสุรสิทธิ์     วิเศษสิงห  หัวหนางาน 

2.2 นางสาวลภัสรดา   โพธิ์แส ผูชวย 

2.3 นางพรปวีณ    ขุททะกะพันธ ผูชวย 

2.4 วาท่ีเรอืตรีภูวราคม   บุญเจริญ รน. ผูชวย 

2.5 นายวีระยุทธ    เรณุมาศ  ผูชวย 

2.6 นายสุพัฒน    นาคเสน ผูชวย 

 

9.3  งานเครื่องแตงกาย   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/

โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. จัดหา/จัดสรางเครื่องแตงกายสําหรับใชในการแสดงบรรเลง – ขับรอง ใหถูกตองเหมาะสม และเพียงพอกับ

ความตองการ ใชงานตามแบบแผนของสถาบัน 

3. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องแตงกายใหเรียบรอย  ครบถวนและสมบูรณเพ่ือใหอยูใน

สภาพท่ีสามารถใชงานดีเสมอ 

4. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการกําหนดรูปแบบของเครื่องแตงกายประกอบการแสดงท่ีจัดสราง

ข้ึนใหม ท้ังในแนวอนุรักษและแนวสรางสรรค ตามแบบแผนของสถาบัน 

 

5. ใหบริการยืมเครื่องแตงกายและจัดยืมเครื่องแตงกายประกอบการแสดง  ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

6. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องแตงกายตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ใหผูเก่ียวของทราบ 

7. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค  รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ตามลําดับข้ัน 
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8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

9. รายงานการปฏิบัติงาน 

        

ประกอบดวย 

1. วาท่ีรอยตรีเทวินทร    นวลชืน่  หัวหนางาน 

2. นางสาวชยภรณ    ไชยานุพงศ ผูชวย 

3. นางสาวสุณี    ลิมปปยพันธ ผูชวย 

4. วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ   ขันทอง ผูชวย 

5. นายวีรพงศ   หนูชัยแกว ผูชวย 

 

9.4   งานเครื่องดนตรี     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ   ตามลําดับข้ันและ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. จัดสราง/จัดหาเครื่องดนตรีสําหรับใชในการเรียนการสอน  รวมท้ังการบรรเลงใหเหมาะสมและเพียงพอ

กับความตองการใชงาน ตามแบบแผนของสถาบัน 

3. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องดนตรีใหเรียบรอย  ครบถวนและสมบูรณเพ่ือใหอยูใน

สภาพท่ีสามารถใชงานไดดีเสมอ 

4. จัดหา/จัดสรางเครือ่งแตงกายในการจัดเครื่องแตงกายสําหรับนักรอง  นักดนตรีใหเหมาะสมและเพียงพอ

กับความตองการใชงานตามแบบแผนของสถาบัน  รวมท้ังจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บรักษาให

เรียบรอย  ครบถวนและสมบูรณ  เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดีเสมอ 

5. ใหบริการยืมเครื่องดนตรี และจัดยืมเครื่องดนตรีประกอบการบรรเลง ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

6. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องดนตรีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ใหผูเก่ียวของทราบ 

7. สรุปผล และรายงานปญหา  อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการ

วิทยาลัยฯ ตามลําดับข้ันตอน 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

9. รายงานการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

1. งานเครื่องดนตรีไทย    

            ประกอบดวย 

 

     1.1 นายจักรพล   จบสัญจร หัวหนางาน 

1.2 นายณัฐเศรษฐ   ดําเนินผล ผูชวย 

1.3 วาท่ีรอยตรสีรบัญชา   หม่ืนแสวง ผูชวย 

1.4 นายสุวรรณ   กลั่นรอด ผูชวย 
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2. งานเครื่องดนตรีสากล    

            ประกอบดวย 

 

     2.1 นายบุลเสฎฐ  เพชรประสิทธิ ์ หัวหนางาน 

2.2 นายจิรวัฒน  สุขใส ผูชวย 

2.3 นายวรวรรต   จิตรชํานาญ ผูชวย 

 

9.5  งานเทคนิคเวที    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. จัดทําแผน/โครงการ และปฏิบัติงานเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ตามลําดับข้ัน และดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2. จัดหา/จัดสรางอุปกรณดานเทคนิคเวที (ฉาก แสง เสียง)  สําหรับใชในการแสดง/บรรเลง-ขับรองให

เหมาะสม และเพียงพอกับความตองการใชงาน  ตามแบบแผนของสถาบัน 

3. จัดหา/จัดสรางเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานดานเทคนิคเวทีใหเหมาะสม  และเพียงพอกับความ

ตองการใชงาน รวมท้ังเก็บบํารุงรักษาใหครบถวนสมบูรณ เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดีเสมอ 

4. จัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาอุปกรณดานเทคนิคเวทีใหครบถวน  ถูกตองและสมบูรณเพ่ือให

อยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดีเสมอ 

5. ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณดานเทคนิคเวทีในการแสดง/บรรเลง – ขับรองใหเหมาะสมและเพียงพอกับความ

ตองการใชงาน 

6. จัดหา/จัดสรางเครือ่งแตงกายสําหรับเจาหนาท่ีเทคนิคเวทีใหเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการใชงาน

ตามแบบแผนของสถาบัน รวมท้ังจัดทําทะเบียนควบคุมและจัดเก็บบํารุงรักษาใหเรียบรอยครบถวนและ

สมบูรณ เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดดีเสมอ 

7. ใหบริการยืมอุปกรณเทคนิคเวทีและจัดยืมอุปกรณเทคนิคเวทีสําหรับใชประกอบการแสดงเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 

8. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับอุปกรณเทคนิคเวทีตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  ใหผูเก่ียวของทราบ 

9. สรุปผลและรายงานปญหา  อุปสรรค รวมท้ังเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  

ตามลําดับข้ัน 

10. 

  11.       

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ประกอบดวย 

1. วาท่ีเรือตรีภูวราคม   บุญเจริญ  ร.น. หัวหนางาน 

2. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บุญญาพิทักษ  

  

 

 

ผูชวย 
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       1. งานอุปกรณเทคนิคเวที 

                     ประกอบดวย 

1.1 วาท่ีเรือตรีภูวราคม    บุญเจริญ  ร.น. หัวหนางาน 

1.2 นายสุมล          ศักดิ์แกว    ผูชวย 

1.3 วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บุญญาพิทักษ ผูชวย 

        

       2. งานบันทึกเสียง-ภาพและตัดตอเสียง 

                      ประกอบดวย 

1. วาท่ีเรือตรีภูวราคม   บุญเจริญ   ร.น. หัวหนางาน 

2. นายเบญจพล   จันทรมานะ   ผูชวย 

3. นายอานนท   ไกรแกว ผูชวย 

       

3.  งานบริการ  

                      ประกอบดวย 

 

1. วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บุญญาพิทักษ หัวหนางาน 

2. วาท่ีรอยตรีเทวินทร   นวลชื่น ผูชวย 

3. นายภัทรพงษ   สิงหแกว    ผูชวย 

4. นายวรวรรต     จิตรชํานาญ ผูชวย 

5. วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ   ขันทอง ผูชวย 

 

ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบังเกิดผลดีตอวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราชอยางสูงสดุ  ท้ังนี้  ตั้งแต  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เปนตนไป 

 

     สั่ง  ณ   วันท่ี  17   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 

 

 

           (นายศิวพงศ  ก้ังสกุล) 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 

 


