
 

 

 

 

 

คําสั่งคณะศิลปศึกษา 

ที่ ๖๙ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานภายในคณะศิลปศึกษา  

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

  ดวยคณะศิลปศึกษามีหนาที่จัดการศึกษาหลักสูตรครูในสาขาวิชาเฉพาะดานนาฏศิลป  ดนตรีและคีตศิลป  

โดยดําเนินงานตามพันธกิจ  คือการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

คณะศิลปศึกษาดําเนินนโยบายการบริหารงาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการกระจายอํานาจการบริหารสูภาควิชาและ

แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแล  ติดตาม  และประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการฝาย

ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวภายใตระบบกลไกการประกันคุณภาพคณะฯ  และกรรมการประจํา

คณะฯ 

  เพื่อใหการปฏิบัติงานภายในคณะศิลปศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ             

จึงขอมอบหมายผูบริหารคณะ  และผูปฏิบัติงานดานตางๆ  ดังน้ี 

 

ผูบริหารคณะศิลปศึกษา 

๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา   นางพิมณภัทร    ถมังรักษสัตว 

๒. รองคณบดี     ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร  ทับเกตุ 

๓. รองคณบดี     นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม 

๔. รักษาการหัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป  นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

๕. หัวหนาภาควิชาการศึกษา   ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ 

๖. หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา  นายดุษฎี  มีปอม 

๗. หัวหนาภาควิชานาฏศิลปศึกษา  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

 

 คณบดี 

  มีหนาที่ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการคณะ  งานบริหารบุคคล งานศิลปวัฒนธรรม ติดตามและ

ประสานงานการดําเนินงานของภาควิชา  ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวภายใตระบบ  นโยบายของคณะ

ศิลปศึกษาและคณะกรรมการประจําของคณะ  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน  รวมทั้งการติดตอ

ประสานงานกับหนวยงาน ๑ องคกร ทั้งภายในและภายนอก 

 

 

/ รองคณบดี... 

 



๒ 

 

 รองคณบดี (ฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา) 

  มีหนาที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประสานงานการดําเนินงานวิชาการ งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา 

ใหเปนไปตามแผนงานและพันธกิจที่กําหนดไวภายใตนโยบายของคณะศิลปศึกษา  และคณะกรรมการประจําคณะฯ 

  ควบคุมและประสานงานกับบุคลากรในกลุมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู  และงานดานมาตรฐานทาง

วิชาการของ หองเรียนเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณบดี

มอบหมาย  

 

 รองคณบดี (ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ) 

  มีหนาที่กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน  ดานงานแผน  งบประมาณ และงานประกันคุณภาพ    

ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวภายใตนโยบายของคณะศิลปศึกษา  และคณะกรรมการประจําคณะ 

  ควบคุมและประสานงานกับบุคลากรในกลุมงานอาคารสถานที่  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ยานพาหนะ  ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณบดีมอบหมาย 

 

 หัวหนาภาควิชา 

  มีหนาที่จัดการเรียนการสอน  และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ  

ดําเนินการจัดทําแผนงาน  โครงการของภาควิชาที่มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธและนโยบายของคณะศิลปศึกษาและ

สถาบันฯ  จัดทํารายงานประจําป  เอกสารการประกันคุณภาพระดับภาควิชา  สงเสริมใหบุคลากรในภาควิชาทําวิจัยในช้ัน

เรียน  และวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาในภาควิชา  พิจารณาความดีความชอบ

บุคลากรในภาควิชานําเสนอคณะ  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

กลุมงานภายในคณะศิลปศึกษา 

 ๑. งานบริหารท่ัวไป 

  ๑.๑  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี   หัวหนางาน 

  ๑.๒  นางสาวบุศรินทร  นอยสังข   รองหัวหนางาน 

  ๑.๓  นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

  ๑.๔  นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต 
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  ดูแลงานบริหารทั่วไป สนับสนุน และประสานงานของคณะใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

     รวดเร็วและถูกตองตามระเบียบราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  -  ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของคณะใหแกบุคลากรของคณะและหองเรียน 

      เครือขาย 

  -  ราง โตตอบหนังสือราชการ  ทําบันทึก  คําสั่ง  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  ตรวจสอบเรื่องราว 

     เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา 

/ – เก็บรวบรวม... 



๓ 

 

  -  เก็บรวบรวมรักษาหนังสือราชการและหลักฐานทางราชการทุกประเภท 

  -  จัดทําระเบียนสถิติและรายงานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับขาราชการ  พนักงานราชการ  และบุคลากร 

     ในคณะศิลปศึกษา 

  -  ควบคุมดูแลปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ เชน การลงเวลาทํางาน การลา การขาดราชการ การ 

     ดําเนินการทางวินัย  การทําทะเบียนประวัติเปนตน 

  -  ควบคุมดูแลงานหองสมุด  เก็บรักษา  จัดระบบหนังสือ  ใหบริการการขอยืมและคืนหนังสือใหแก 

     คณาจารย  นักศึกษาของคณะฯ และหนวยงานภายนอก 

 

 ๒.  งานการเงินและพัสดุ 

  ๑.  นางสาวพิมลรัตน  ขาวฉลาด   หัวหนางานการเงิน 

  ๒.  นายศรายุทธ  หอมเย็น   หัวหนางานพัสดุ 

  ๓.  นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

  ๔.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

  ๕.  นางสาวพัชรินทร  จันทรัดทัต 

  ๖.  นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

  ๗.  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี

  ๘.  นางสาวบุศรินทร  นอยสังข 

  ๙.  นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต   
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  ควบคุมการเบิกจายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของคณะ 

  -  ตรวจสอบสถานภาพการเงินของคณะศิลปศึกษาใหเปนปจจุบัน 

  -  แนะนําใหคําปรึกษาแกครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิกจายใหถูกตอง 

     ตามระเบียบ 

  -  ประสานงานใหความสะดวกแกหนวยงานอื่นในดานการเงินของคณะ 

  -  สํารวจ ความตองการวัสดุ  ครุภัณฑของทุกหนวยงานภายในคณะ  นํามากําหนดรายละเอียด ชนิด  

     ขนาด ราคาเพื่อจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  โดยประสานงานกับผูดูแลรับผิดชอบของ 

     แตละสาขาวิชา 

  -  สํารวจ กําหนดเวลาในการซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑที่ยังไมหมดอายุการใชงานใหคงสภาพดีพรอมใชงาน 

  -  อํานวยความสะดวกแกคณาจารยและบุคลากรที่มาขอใชวัสดุครภัุณฑ  โดยจัดทําแบบฟอรมการขอใช 

     และเซ็นช่ือเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง 

 

 

 

/ ๓. งานแผน… 



๔ 

 

 ๓.  งานแผนและงบประมาณ 

  ๑.  นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม   หัวหนางาน 

  ๒.  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี   รองหัวหนางาน 

  ๓.  นางสาวพิมลรัตน  ขาวฉลาด 

  ๔.  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ 

  ๕.  นายบัณฑิต  เข็มทอง 

  ๖.  นายภูริ  วงศวิเชียร 

  ๗.  นางสาวพิชญา  ดํานิล 
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนการดําเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะศิลปศึกษา 

  -  จัดทําคําของบประมาณประจําปของคณะศิลปศึกษา 

  -  จัดทําแผนใชเงินบํารุงการศึกษา  เสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

  -  ควบคุมเบิกจายเงินบํารุงการศึกษา  ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

  -  วิเคราะหรายจายของคณะฯ  เพื่อปรับปรุงการใชเงินใหมีประสิทธิภาพ 

  -  ประสานงานกับภาควิชา  สาขาวิชาและกลุมงานตางๆ  เพื่อขอขอมูลความตองการวัสดุครุภัณฑจัดทํา 

     งบประมาณประจําป  และแผนใชเงินบํารุงการศึกษา      

  -  เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 

  -  รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามตามลําดับข้ัน 

  -  ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๔.  งานบริหารงานบุคคล 

  ๑.  นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว   หัวหนางาน 

  ๒.  นายดุษฎี  มีปอม    รองหัวหนางาน  

  ๓.  นางอุษา  สบฤกษ 

  ๔.  นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

  ๕.  ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร  ทับเกตุ 

  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาส 

  ๗.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

  ๘.  นายดุษฎี  มีปอม 

  ๙.  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

  ๑๐.  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี

 

 

/ หนาที่... 



๕ 

 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  กําหนดและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของ 

     คณะศิลปศึกษา 

  -  สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับกลยุทธ 

     ของคณะศิลปศึกษา 

  -  จัดระบบสวัสดิการ  เสริมสรางสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน 

  -  ระบบสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและกาวหนาตามสายงาน 

  -  มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

 

 ๕.  งานวิชาการ  งานวิจัย  และการบริการดานวิชาการ 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร  ทับเกตุ   หัวหนางาน 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ   รองหัวหนางาน 

  ๓.  นางอุษา  สบฤกษ 

  ๔.  นายดุษฎี  มีปอม 

  ๕.  นายภูริ  วงศวิเชียร 

  ๖.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

  ๗.  นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

  ๘.  นายชรินทร  พรหมรักษ 

  ๙.  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

  ๑๐.  นางบวรนรรฏ  อัญญะโพธ์ิ 

  ๑๑.  นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

  ๑๒.  วาที่รอยตรีวิชัย  ภูเพ็ชร 

  ๑๓.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 

  ๑๔.  นายฤฆณษาพัฒน  ภมมินทร 

  ๑๕.  นางสาวบุศรินทร  นอยสงัข  
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  กํากับดูแล  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  -  เก็บรักษาและใหขอมูลดานหลักสูตรทั้งหมด 

  -  ประสานงานกับภาควิชาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 

  -  สงเสริมการสอนของครูอาจารยใหตรงตามหลักสูตร 

  -  ประเมินและพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตร 

  -  ดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่หนวยงาน  ควบคุมมาตรฐาน 

     การศึกษากําหนด     โดยประสานงานกับภาควิชา   

/ - ดําเนินการ... 



๖ 

 

  -  ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษา  ตามที่หนวยงานควบคุมมาตรฐานการศึกษากําหนด 

  -  จัดทํารายงานประจําปของคณะฯ โดยประสานกับภาควิชาทุกปการศึกษา 

  -  จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําป 

  -  จัดทําโครงการพัฒนาคณาจารยใหมีความรูความชํานาญในการทํางานวิจัยประเภทตาง  ๆ

  -  แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและ 

     บุคลากรทราบ 

  -  จัดทําแผนการวิจัย ทั้งวิจัยในช้ันเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และวิจัยเพื่อพัฒนา 

     องคความรูหรือผลงานสรางสรรค  เพื่อการเผยแพรและจดสิทธิบัตรตอไป      

  -  จัดทําขอมูลทางวิชาการเพื่อการบริการและเผยแพร 

  -  จัดทําบริหารจัดการองคความรู 

 

 ๖.  งานประกันคุณภาพ 

  ๑.  นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม   หัวหนางาน 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ  รองหัวหนางาน 

  ๓.  นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

  ๔.  นายดุษฎี  มีปอม 

  ๕.  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

  ๖.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

  ๗.  นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

  ๘.  นายศรายุทธ  หอมเย็น 

  ๙.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 

  ๑๐.  นายบัณฑิต  เข็มทอง 

  ๑๑.  นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 

  ๑๒.  นางสาวมรกต  ไพรศร ี

  ๑๓.  นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ 

  ๑๔.  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี

  ๑๕.  นางสาวพิมลรัตน  ขาวฉลาด 

  ๑๖.  นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

      ออกแบบระบบและจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ กําหนดแผนและมาตรการประกัน

คุณภาพของคณะฯ 

  -  พัฒนาตัวช้ีวัดผลงานและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 

 

/ - สงเสริม... 



๗ 

 

  -  สงเสริมและแสวงหาความรวมมือและระดมการมีสวนรวมในการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 

     ของคณะฯ       

  -  ติดตามและประเมินผลเพื่อวัดผลสําเร็จการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ 

  -  ตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งประสานงานและระดมความ 

     คิดเห็นรวมกับทีมงานจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบประกันคุณภาพ 

     การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จัดใหมีระบบการรายงานผลและความกาวหนา 

     ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแกคณะฯ   

  -  สรางความรวมมอืกับบุคลากรของคณะฯ ในการเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ๗. งานศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.  นายดุษฎี  มีปอม    หัวหนางานดนตร ี

  ๒.  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร   หัวหนางานนาฏศิลป 

  ๓.  นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม   รองหัวหนางานดนตร ี  

  ๔.  นางสาวมรกต  ไพรศร ี   รองหัวหนางานนาฏศิลป 

  ๕.  นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

  ๖.  วาที่รอยตรีวิชัย  ภูเพ็ชร 

  ๗.  นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

  ๘.  นายชรินทร  พรหมรักษ 

  ๙.  นางสาวพัชรินทร  จันทรัดทัต 

  ๑๐.  นายจีรวัฒน  แสงอนันต 

  ๑๑.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  กํากับดูแล งานการแสดงนาฏศิลปและดนตรี  ของคณะศิลปศึกษาและงานการแสดงสถาบัน 

     ที่ไดรับมอบหมาย 

  -  จัดทําโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  -  รวมกับงานกิจการนักศึกษาในการทํากิจกรรมสงเสริม  อนุรักษศิลป  วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

  -  สรางเครือขายในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลป กับสถาบันอื่น  ๆ

     และชุมชน 

  -  ใหบริการและเผยแพรนาฏศิลป ดนตรี และคีตศิลปสูสาธารณชน 

  -  ติดตามประเมินผลโครงการ  กิจกรรม  และการแสดงนาฏศิลป และดนตรีที่คณะรับผิดชอบ 

  -  สรุปรายงานประจําปงานการแสดงนาฏศิลปและดนตร ี

 

 

/ ๘. งานเทคโน... 



๘ 

 

 ๘. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๑.  นางสาวพิชญา  ดํานิล    หัวหนางาน 

  ๒.  นายศรายุทธ  หอมเย็น   รองหัวหนางาน 

  ๓.  นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

  ๔.  นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

  ๕.  นางบวรนรรฏ  อัญญะโพธ์ิ 

  ๖.  นายบัณฑติ  เข็มทอง 

  ๗.  นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 

  ๘.  นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ 
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  พัฒนาระบบ  จัดทําฐานขอมูลของคณะศิลปศึกษา  และขอมูลของภาควิชา 

  -  เผยแพรขาวสาร ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ โครงการ/กจิกรรมตางๆ ของคณะ 

  -  จัดทําเว็บไซดขอมูลวิชาการของคณะ  บทความทางวิชาการของคณาจารย บุคลากรเพื่อเผยแพร 

  -  ประสานงานกับชุมชน ทองถ่ิน สวนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ และสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ  

     การดําเนินงานภายในคณะ  และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรภายนอกที่ใหขอเสนอแนะ 

     การดําเนินงานโครงการของคณะฯ      

 

 ๙.  งานกิจการนักศึกษา 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร  ทับเกตุ   หัวหนางาน 

  ๒.  วาที่รอยตรีวิชัย  ภูเพ็ชร    รองหัวหนางาน 

  ๓.  นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

  ๔.  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

  ๕.  นายศรายุทธ  หอมเย็น 

  ๖.  นายบัณฑิต  เข็มทอง 

  ๗.  นางสาวมรกต  ไพรศร ี

  ๘.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 

  ๙.  นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 

  ๑๐.  นางสาวพัชรินทร  จันทรัดทัต 

  ๑๑.  นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษาของสถาบัน 

  -  ดําเนินการจัดต้ังชมรมตางๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา ตามระเบียบของสถาบัน 

  -  ดําเนินงานเรื่องเงินทุน  เงินกูยืมของนักศึกษา 

/ - ควบคุม... 



๙ 

 

  -  ควบคุมทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร 

  -  เสนอโครงการ / กิจกรรม ในภาระงานดานกิจการนักศึกษา 

 

 ๑๐.  งานแนะแนวนักศึกษา  

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ   หัวหนางาน 

  ๒.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี    รองหัวหนางาน 

  ๓.  นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา 

  ๔.  นางสาวพิชญา  ดํานิล 

  ๕.  นายชรินทร  พรหมรักษ 

  ๖.  นางสาวพัชรินทร  จันทรัดทัต 

  ๗.  นางสาวธนะวดี  แสงคํา 

  ๘.  นายจรีวัฒน  แสงอนันต 

  ๙.  วาที่รอยตรีวิชัย  ภูเพ็ชร 

  ๑๐. นายวัชรากร  บุญเพ็ง 
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ผูปกครองที่มีปญหาดานตางๆ และประสานงานกับทุกฝายในการแกปญหา 

     ของนักศึกษา 

  -  ใหคําปรึกษา แนะแนวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตสวนตัว  และการแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา 

  -  ติดตามผลตางๆ เชน การใหคําปรึกษา  แนะแนวการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

 

 ๑๑.  งานทะเบียนและวัดผล  

  ๑.  นายชรินทร  พรหมรักษ    หัวหนางาน 

  ๒.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี    รองหัวหนางาน 

๓.  นางบวรนรรฏ  อัญญะพธ์ิ 

๔.  นายภูริ  วงศวิเชียร 

๕.  นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

๖.  นางสาวพัชรินทร  จันทรัดทัต 

๗.  นางสาวมรกต  ไพรศร ี

๘.  นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ 

๙.  นางสาวพิชญา  ดํานิล 

๑๐.  นายจีรวัฒน  แสงอนันต 

๑๑.  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี

 

/ หนาที่... 
 



๑๐ 

 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  ดูแลการจัดทําตารางสอน  การจัดสอบประจําป  และงานทะเบียนนักศึกษาโดยประสานงานกับ 

   ภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่นตามความจําเปนที่ตองใช 

   เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลการเรียน    

  -  จัดทําเอกสาร จัดหาขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเพื่อเผยแพร 

   ใหครู อาจารยไดทราบทั่วกัน    

  -  ประสานงาน  จัดสงขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา  และผลการแระเมินกับฝายทะเบียนของสถาบัน   

 

 ๑๒.  งานฝกประสบการวิชาชีพคร ู

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ   หัวหนางาน 

  ๒.  นางสาวพิชญา  ดํานิล     รองหัวหนางาน 

  ๓.  ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร  ทับเกตุ 

  ๔.  นายดุษฎี  มีปอม 

  ๕.  นางบวรนรรฏ  อัญญะโพธ์ิ 

  ๖.  นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

  ๗.  นายภูริ  วงศวิเชียร 

  ๘.  นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

  ๙.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 

  ๑๐.  นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  พิจารณาโรงเรียนที่จะจัดสงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ 

  -  ประสานหองเรียนเครือขายเกี่ยวกับขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

  -  จัดนักศึกษาและอาจารยนิเทศของสถาบัน  สําหรับโรงเรียนฝกประสบการวิชาชีพทุกภาคการศึกษา 

  -  ทําการนิเทศนักศึกษาโดยไปเย่ียมนักศึกษายังหนวยงานฝกประสบการณฯ เปนครั้งคราวตาม 

   ความเหมาะสม  เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษา  ติดตามผลการฝกปฏิบัติงานและ 

   ควบคุมดูแลความประพฤติและพฤติกรรมตางๆ ของนักศึกษารวมทั้งชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน    

  -  ประเมินผลการฝกประสบการณฯ ของนักศึกษา  

  -  ประสานงานระหวางสถาบันฯ หนวยงานฝกประสบการณฯ 

  -  หาแนวทางพัฒนาการฝกประสบการณฯ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 

/ ๑๓. งานควบคุม... 



๑๑ 

 

 ๑๓.  งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

  ๑.  นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม   หัวหนางาน 

  ๒.  นายบัณฑิต  เข็มทอง    รองหัวหนางาน 

  ๓.  นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร  

  ๔.  นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

  ๕.  นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

  ๖.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 

  ๗.  นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 

  ๘.  นายภูริ  วงศวิเชียร  

  ๙.  นายชาญสิริ  ฤกษผองศร ี

  ๑๐.  นางสาวพิมลรัตน  ขาวฉลาด  
 

 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  -  วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

  -  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กําหนด 

  -  ดําเนินการตามขอบขายของงานบริหารความเสี่ยงตามที่ไดรับมอบหมาย 

  -  ติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการของงานในฝายตางๆ ของคณะศิลปศึกษา 

  -  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ของคณะศิลปศึกษา 

  -  รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานของคณะศิลปศึกษา 

  -  เรงรัดติดตาม  การดําเนินงานของฝายและงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานและปฏิทินที่กําหนดไว 

 

 ๑๔.  งานอาคารสถานที ่

  ๑.  นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม   หัวหนางาน 

  ๒.  นายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา   รองหัวหนางาน 

  ๓.  นายศรายุทธ  หอมเย็น    

  ๔.  นายบัณฑิต  เข็มทอง 

  ๕.  นางสาวธัญญาลักษณ  ใจเที่ยง 

  ๖.  นางสาวศุทธิมาส  คําดี 

  ๗.  นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

  ๘.  นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต 

  ๙.  นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 

  ๑๐.  นางสาวไปรยาวีริณ  ศรีประเสริฐ 

  ๑๑.  วาที่รอยตรี วิชัย  ภูเพ็ชร 

 

/ หนาที่... 



๑๒ 

 

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  -  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทางใชสถานที่ และบริหารจัดการสถานที ่

  -  จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

  -  กํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

  -  ดูแลรักษาความสะอาดภายในคณะศิลปศึกษา 

  -  วางแผนการใชทรัพยากรและพลังงาน และจัดทําขอกําหนดการอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน  

     เพื่อการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรและพลังงาน 

 

 

   ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

       สั่ง  ณ  วันที่   ๑๒   กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                                                  
              (นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว) 

                   คณบดีคณะศิลปศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


