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๑

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๑.

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม” เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๘มีนาคม พ.ศ.
๒๕๒๕ และเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ แห่ง คือ
แห่งที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า “วศม. ๑” มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ ๕๐ ถนนผดุงวิถี ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นางเหรียญ
พุทธัสสะ จานวน ๒๐ไร่ และซื้อเพิ่มอีก ๑๐ไร่ เริ่มดาเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
และการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่ ๒๑ สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็น
โครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย
ทั้งด้านวิชาการและความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า “วศม.๒” มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๘
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้
มอบที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่
๒ หลัง อาคารที่พักอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒ หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑ หลัง วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางไป
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๒.๑ องค์กรบริหารสูงสุด
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด โดย
มีผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด
๒.๒ คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
วิทยาลัย ให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน และการบริหารบุคคล โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ของวิทยาลัยเพื่อบรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป
๒.๓ การแบ่งส่วนงาน วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑) กลุ่มวิชาการ มี 2 กลุ่ม 1 งาน คือ
๑.๑) กลุ่มวิชา มี 7 กลุ่มวิชา ได้แก่

๒
๑.๑.๑) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๑.๑.2) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.3) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๑.๑.4) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
๑.๑.๕) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
๑.๑.๖) กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
๑.๑.๗) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
๑.๒) กลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๓) งานบริหารการศึกษาทั่วไป
๒) กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มี 2 กลุ่มงาน คือ
๒.๑) กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2.1.1) วิจัย นวัตกรรมและจัดการความรู้
2.1.2) งานวิเทศสัมพันธ์
๒.๒) กลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ
2.2.1) งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ
2.2.2) งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
2.2.3) งานศูนย์สาธารณสุขสาธิตสาหรับนักศึกษา
๓) กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มี ๒ กลุ่มงาน คือ
๓.๑) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1.1) งานกิจการนักศึกษา
3.1.2) งานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3.1.3) งานทานุศิลปวัฒนธรรม
๓.๒) กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
3.2.1) งานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2.2) งานสุขภาพและบริการนักศึกษา
3.2.3) งานอาจารย์ประจาชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา
๔) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ มี ๓ กลุ่มงาน คือ
๔.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.1.1) งานการเงินและบัญชี
4.1.2) งานสารบรรณฯ
4.1.3) งานพัสดุและซ่อมบารุง
4.1.4) งานยานพาหนะ
4.1.5) งานสิ่งแวดล้อม
๔.1.6) งานอาคารสถานที่/หอพัก
4.1.7) งานรักษาความปลอดภัย

๓
4.1.8) งานการเจ้าหน้าที่
4.1.9) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๒) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
4.2.1) งานแผนงานโครงการ
4.2.2) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๓) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
4.3.๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.3.๒) งานห้องสมุด
4.3.๓) งานห้องปฏิบัติการ

๔
แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕61 (เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการหลักสูตร

รองผู้อานวยการ
กลุม่ บริหารและยุทธศาสตร์
๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารบรรณฯ
- งานพัสดุและซ่อมบารุง
- งานยานพาหนะ
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานอาคารสถานที/่ หอพัก
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รองผู้อานวยการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
1.กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
๑) งานวิจัย นวัตกรรมและจัดการ
ความรู้
๒) งานวิเทศสัมพันธ์

รองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการ
1.กลุ่มวิชา
๑) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๒) การพยาบาลผู้ใหญ่
๓) การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
๔) การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
๕) การพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์
๖) การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน
๗) บริหารและพื้นฐานการ
พยาบาล

รองผู้อานวยการ
กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๑.กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒธรรม
1) งานกิจการนักศึกษา
๒) งานสโมสรนักศึกษา และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
๓) งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๕

แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕61 : ต่อ (เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการหลักสูตร

รองผู้อานวยการ
กลุม่ บริหารและยุทธศาสตร์

รองผู้อานวยการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑) งานแผนงานโครงการ
๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา

2.กลุ่มงานบริการวิชาการทาง
สุขภาพ
๑) งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ
2) งานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
บริการวิชาการสุขภาพ
3) งานศูนย์สาธารณสุขสาธิต
สาหรับนักศึกษา

๓.กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ
๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) งานห้องสมุด
๓) งานห้องปฏิบัติการ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการ
๒. กลุ่มงานทะเบียน วัดและ
ประมวลผลการศึกษา
๓. งานบริหารการศึกษาทั่วไป

รองผู้อานวยการ
กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
๑) งานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๒) งานสุขภาพและบริการ
นักศึกษา
๓) งานอาจารย์ประจาชั้น และ
ส่งเสริมวินัยนักศึกษา
-

๖
๒.๔ บุคลากรของวิทยาลัย
๑) จานวนบุคลากรทั้งหมด
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 113 คน ดังนี้
ลาดับ
ประเภท
จานวน (คน)
๑. อาจารย์ (รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว)
57
๒. ข้าราชการสายสนับสนุน
5
๓. ลูกจ้างประจา
15
4. พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข
13
5. พนักงานราชการ
2
6. จ้างเหมาบริการ
21
รวม
113
๒)
ลาดับ
๑.
๒.
๓.

จานวนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ประเภท
อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท
อาจารย์ประจาทั้งหมด
(รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว)

ร้อยละ
50.44
4.42
13.27
11.51
1.77
18.59
๑๐๐

จานวน (คน)
50
5
2
57

ร้อยละ
87.72
8.77
3.51
๑๐๐

๓) วุฒิการศึกษาอาจารย์
ลาดับ
ประเภท
จานวน (คน)
๑. ระดับปริญญาเอก
7
๒. ระดับปริญญาโท
48
๓. ระดับปริญญาตรี
2
รวม
57
สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอก : โท : ตรี = ๑ : 6.8 : 0.29

ร้อยละ
12.28
84.21
3.51
๑๐๐

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61

๗
๓. ข้อมูลที่เป็นทิศทางการดาเนินงานของวิทยาลัย
ปณิธาน
ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นาคุณภาพ
ปัญญาเลิศ คือ ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ทาให้เกิดปัญญา
เทิดคุณธรรม คือ การพูดดีและทาดี ยึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้
- มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์
- เสียสละ ขยัน อดทน
- เอื้ออาทร รับผิดชอบ
นาคุณภาพ คือ เมื่อคิดดี ทาดี ทาแล้วมีคุณค่า ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
- มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรม 5 ส. และสถานที่ทางานน่าอยู่
ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชน ผลิต
พยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น เพื่อบริการพยาบาล
แบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเอื้ออาทร มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อชุมชน
พันธกิจ (Mission)
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยมร่วม
SMNC
S : Standard and Service mind = ทางานให้ได้มาตรฐาน และมีจิตบริการที่ดี
M : Mind and Moral = มีความตั้งใจและมีคุณธรรม
N : Novelty
= การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
C : Cooperation = ความร่วมมือในการทางาน / การทางานเป็นทีม

๘
อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยได้นาอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งกาหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมา
กาหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
๑ /๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการให้บริการที่
เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เป็นหลัก โดย
กาหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical
thinking,
Participation) ซึ่งมีความหมายดังนี้
S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อ
สาธารณะประโยชน์
A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์)หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แจกแจง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
P = Participation (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม)หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community
Health System)”ตามเอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม
กรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีความหมายดังนี้
สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมาย
และขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล
๒. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล
๓. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุข
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
๖. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
๗. มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. วิจัยและนาผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
๙. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต

๙
บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่
๑. ผลิตกาลังคนด้านสาธารณสุข
๒. พัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านสาธารณสุข
๓. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกาลังคนด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ
๔. จัดบริการสาธารณสุขสาธิตที่เหมาะสม
๕. บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่สังคม
๖. ส่งเสริม ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและประชาธิปไตย

นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีประสิทธิภาพ เกิดการประสานความร่วมมือกับทุกพันธกิจของ
วิทยาลัย และส่งผลให้วิทยาลัย พัฒนาสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานและดาเนินงาน วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม จึงขอประกาศนโยบาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ดังนี้
นโยบายของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๑. การนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้
ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
๒. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
๔. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการทางานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๕. ส่งเสริมการทางานเป็นทีมและบูรณาการการทางานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ
๖. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยละ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานที่มีคุณภาพ
๗. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
๘. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรกันและสอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม
๙. พัฒนาความร่วมมือในการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม
***************************************************************************************************
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ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุม่ บริหารและยุทธศาสตร์
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นโยบายของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. บริหารจัดการงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์
4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความชานาญในงานที่รับผิดชอบ
5. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
6. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
7. ธารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานด้วยความผูกพันยึดมั่นในองค์กร
3. ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
มีรองผู้อานวยการกลุ่ม บริหารและยุทธศาสตร์ ทาหน้าที่วางแผน กากับ และติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี บริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วม
และใช้ห ลั กธรรมาภิบ าล พั ฒ นาการบริ ห ารทรัพยากรบุค คลให้ ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความชานาญในงานที่รับผิดชอบ เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณ ธารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานด้วยความผูกพันยึดมั่นในองค์กร
พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กรที่มีสมรรถนะในระดับ สากล
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 3 กลุ่มงาน ดังนี้
3.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ 2 งาน คือ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน และงานทประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยแต่ละงานมีลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
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3.1.1 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กลยุทธ์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ รวมทั้งการดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของวิทยาลัย
พัฒ นาและดาเนิ น การจั ดทาแผนควบคุมความเสี่ ยงขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการกลยุทธ์ โครงการปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแผนงาน/
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมความเสี่ยง
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ กลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพัฒนานโยบายของวิทยาลัย
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เงินงบประมาณ เงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ รวมทั้งการดูแล
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของวิทยาลัย
4) พัฒนาระบบกลไกการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนการเงิน และแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณของวิทยาลัย
5) พัฒนาและดาเนินการจัดทาแผนควบคุมความเสี่ยง ขององค์กร
6) กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของโครงการกลยุทธ์ โครงการปฏิบัติการประจา
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ของแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมความเสี่ยง ต่อ
ผู้บริหารเป็นรายไตรมาศ
7) เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทาสถิติ บันทึกในฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ /การควบคุม
งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
8) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจา โครงการกลยุทธ์
โครงการปฏิบัติการประจา และงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
9) วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
10) เผยแพร่ข้อมูลด้านนโยบายและแผนแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.1.2 งานประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบในการวางแผน กากับและติ ดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน โดยวางแผนให้มีการดาเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
กาหนด เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่วิทยาลัยกาหนด รวมทั้งจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาด้าน
การประกัน คุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่ อง และพัฒ นาแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) การบริหารจัดการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย
2) ก าหนดนโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
3) จัดทาแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของกลุ่มงานประกันและพัฒนา
คุณภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย
4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึก ษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) เป็นต้น
5) จัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเอง กากับ ติดตามการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาและการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบันร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและหน่วยงานภายในทุก
กลุ่มที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online SYSTEM) และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการดาเนินงาน
ของทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6) เตรียมความพร้อมวิทยาลัยในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตามเกณฑ์การ
รับรองอย่างต่อเนื่อง
7) ประสานความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
8) มอบหมาย กากับ ติดตาม ดูแล ให้การดาเนินงานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพเป็นไปตาม
แผนและบรรลุเปูาหมายตามที่วิทยาลัยกาหนด
9) ส่ งเสริมสนั บ สนุน การพัฒ นาศัก ยภาพอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนาแก่บุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10) กากับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานกลุ่มงานประกันคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารรายไตรมาส
11) พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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12) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย รวมทั้งจัดทารายงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อ
สาธารณชนเป็นประจาทุกปี
13) สรุปประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็ จของการดาเนินงานของกลุ่มงานประกันและ
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ประกอบด้วย 3 งาน คือ 1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานห้องสมุด และ
3) งานห้องปฏิบัติการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.2.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่วางแผนการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พัฒนาระบบ
เครื อข่ายภายในและอิน เตอร์เน็ ตและการสื บค้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยให้เอื้อต่อการ
นาไปใช้ในการบริหารวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
ชอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
2) วางแผนดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
3) ตรวจสอบและดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5) จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย
7) ดูแลระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
8) จัดทาคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
9) รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้คอมพิวเตอร์
10) สรุปผลการดาเนินงานประจาปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ นาไปใช้ในการพัฒนา
ต่อไป
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.2.2. งานห้องสมุด
มีหน้าที่วางแผนและพัฒนางานห้องสมุด โดยการสารวจความต้องการและดาเนินการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือตารา วารสารที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้า กาหนดระเบียบ/จัดทาคู่มือการใช้ห้องสมุด/แนะนา
การใช้ห้องสมุด วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือตามระบบ LC และ NLM จัดทาใบงานข้อมูลทางบรรณานุกรม
หนังสือ / บัตรดัชนีวารสาร และ กฤตภาค และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล พิมพ์บาร์โค้ดและสันหนังสือ
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จัดทาฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ตรวจสอบและบารุงรักษาหนังสือให้สภาพใช้งานได้อยู่เสมอ ให้บริการยืมคืน หนังสือ และวารสาร จัดหนังสือและวารสารเข้าชั้นอย่างเป็นระบบ สารวจและคัดออกหนังสือ และ
วารสารเก่าล้าสมัย ตามระเบียบของทางราชการ และเก็บสถิติการใช้ห้องสมุด
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านการบริหาร
1) จัดทาแผนงานโครงการพัฒนางานห้องสมุด
2) กาหนดระเบียบ คู่มือการใช้ และแนะนาการใช้ห้องสมุด
3) งานสารบรรณห้องสมุด (ร่างหนังสือราชการ /หนังสือตอบขอบคุณ /บันทึกข้อความ)
4) จัดหาทรัพยากร (สารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ต่ออายุวารสาร
ภาษาไทย วารสาร ต่างประเทศ ดาเนินการขออนุมัติติดต่อสั่งซื้อ)
5) ตรวจสอบและบารุงรักษา หนังสือและวารสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
6) ตรวจสอบบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินค่าปรับ ส่งงานการเงินทุกวันศุกร์
7) สรุปผลการดาเนินงานประจาปี / แนวทางการพัฒนา
2. ด้านปฏิบัติการ
1) วิเคราะห์เลขหมู่ (ทั้งระบบ LC และ NLM) และทาบัตรรายการหนังสือ
2) จาหน่ายหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ประจาปี ออกจากฐานข้อมูล
3) กาหนดหัวเรื่อง สัญลักษณ์ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้
4) จัดทาฐานข้อมูลสมาชิกทุกประเภท
3. ด้านบริการ
1) บริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
2) บารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
3) บริการแนะนาการเขียนบรรณานุกรม
4) ให้บริการยืม-คืน
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
6) ดูแลส่งเสริมระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ / รวดเร็ว
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.3 งานห้องปฏิบัติการ
มีหน้าที่สารวจความต้องการในการใช้ทรัพยากร วางแผนและจัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานให้เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนการสอนภาคทดลองและภาคปฏิบัติตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการตามขั้นตอนที่กาหนด จัดทาทะเบียนรายการ
วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการให้พ ร้อมใช้งาน
ประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดบริ การห้องปฏิบัติการ และคอยช่ว ยเหลื อให้ คาแนะนาแก่บุคลากรและ
นักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ
2. พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ดูแล บารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียน
การสอนนักศึกษาพยาบาล
5. ให้คาแนะนาแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย
6. จัดทาทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
7. จัดทาคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่สาคัญ
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อชารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร
9. จัดทาแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
10. ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
11. กากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ
12. สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี้แนะ นาไปใช้พัฒนาต่อไป
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีการดาเนินงาน 9 งาน ประกอบด้วย
3.3.1) งานการเงินและบัญชี
3.3.2) งานสารบรรณฯ
3.3.3) งานพัสดุและซ่อมบารุง
3.3.4) งานยานพาหนะ
3.3.5) งานสิ่งแวดล้อม
3.3.6) งานอาคารสถานที่/หอพัก
3.3.7) งานรักษาความปลอดภัย
3.3.8) งานการเจ้าหน้าที่
3.3.9) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการวางแผน กากับ ติดตามการดาเนินงาน ด้านงาน
การเงินและบัญชี งานสารบรรณเลขานุการ และประชาสัมพันธ์ งานพัสดุและซ่อมบารุง งานยานพาหนะ
งานสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ /หอพัก งานรักษาความปลอดภัย งานการเจ้าหน้าที่ และ งานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ ดังรายละเอียดในแต่ละงาน ดังนี้
1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงาน และแนวทางการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ตามระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ วาง
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และการดาเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติแก่บุคลากร เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการเงินและ
การบัญชี จัดทาเครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบ (Audit Conduct) ระบบการเงิน
ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ งานรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) ด้านการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ ติดตามผลการตรวจสอบ (Audit Fallow up) ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ควบคุม
กากับการเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร รายงานสถานะทางการเงินให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกคน
4) จัดทาคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี
5) ดาเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) กากับ ติดตาม การดาเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) รายงานผลการดาเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ตาม
แผนที่วางไว้
8) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.) สารบรรณ เลขานุการ และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่พัฒนาระบบงาน สารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือและเอกสารอื่น ๆ ดาเนินการขอทาลายเอกสาร
ประจาปี รับส่งโทรสาร และทาทะเบียนควบคุมการใช้โทรสาร ดาเนินการจัดทาคาสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ
2) บริหารและดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) รับ-ส่งหนังสือ ตามระบบ E-สารบัญ
4) ให้บริการ สาเนาเอกสาร พิมพ์งาน และประชาสัมพันธ์ในระบบ CAT และช่องทางอื่นๆ
ภายในวิทยาลัย
5) รับส่งเอกสาร และทาทะเบียนควบคุมการใช้โทรสาร
6) ดาเนินการจัดทาประกาศ คาสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย
7) จัดทาสาเนาเอกสาร สาหรับบุคลากรและนักศึกษา
8) ลงทะเบียนเอกสาร
9) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.) งานพัสดุและซ่อมบารุง สารวจความต้องการในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ประจาปี ของอาจารย์
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น และนั ก ศึกษา วิเคราะห์ ความต้ องการและจัดทาแผนการจัด ซื้อ -จัด จ้างประจาปี
ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบพัสดุและระเบียบทางราชการ จัดทาทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท
การเบิก–จ่ายวัสดุ สรุปรายงานเบิกจ่ายวัสดุประจาปี ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี จาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุด
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จัดจ้างเหมาบริการทุกประเภท และจัดทาฐานข้อมูลของงาน รวมทั้งวางแผนและดาเนินการซ่อมบารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบไฟฟูา ประปา บาบัดน้าเสีย อาคารสถานที่ตามที่แจ้ง
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
3.1 งานพัสดุ มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ร่วมกาหนดแผนงาน /โครงการ และวางแผนในการดาเนินงานพัสดุและซ่อมบารุง
2) จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและระเบียบทางราชการ
3) จัดทาทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท
4) เบิก-จ่าย พัสดุ ตามระเบียบที่กาหนด
5) ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
6) จาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุด
7) จัดจ้างเหมาบริการทุกประเภทตามที่ได้รับอนุมัติ
8) จัดทาฐานข้อมูลงานพัสดุ
9) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานซ่อมบารุง มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) วางแผนการซ่อมบารุงครุภัณฑ์
2) ดาเนินการบารุง ดูแล ระบบไฟฟูา ประปา บ่อบาบัดน้าเสีย โต๊ะ เก้าอี้ และอาคารสถานที่
ภายในวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมใช้ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้บริการซ่อมแซม อุปกรณ์ ระบบไฟฟูา ประปา บ่อบาบัดน้าเสีย โต๊ะ เก้าอี้ และอาคาร
สถานที่ภายในวิทยาลัย ตามที่มีการแจ้งขอใช้บริการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.) งานยานพาหนะ มีหน้าที่ตรวจสอบการขอใช้รถและประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ขับรถรับ- ส่ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาตามใบขอใช้รถยนต์ของราชการ บันทึกการใช้รถยนต์ และสรุปรายงานเป็น
ประจาวัน บารุงรักษาและดูแลความสะอาด ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ส่งซ่อมรถของราชการเมื่อเกิด
การชารุด ประสานงานการต่ออายุภาษีรถยนต์ของราชการประจาปี
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย
2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามที่ได้รับอนุมัติ
3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ
4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั้ง
5) บารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ
6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการชารุด
7) ประสานการต่ออายุภาษีรถยนต์ของราชการประจาปี
8) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
9) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.) งานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ตกแต่งสวน ต้นไม้ สิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ ตรวจสอบการบารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ประจา
ต่างๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) จัดทาแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง
2) ดูแล บารุง รักษา ต้นไม้ ดอกไม้ สอนหย่อม และสนามหญ้า ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น
3) พัฒนาการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสถานที่น่าอยู่
4) ดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ ของบริเวณพื้นที่ของวิทยาลัย
5) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.) งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ของอาคารปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยตกแต่งอาคารเรียน ให้สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย จัดห้องเรียน ห้องประชุม
ตามรูปแบบที่กาหนดให้ของผู้ใช้ห้อง ตรวจสอบ บารุง รักษา และจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ประจาต่างๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) ดูแลความสะอาด เรียบร้อยของอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของวิทยาลัย
2) ตกแต่งอาคารเรียน ให้สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย
3) จัดห้องเรียน ห้องประชุม ตามรูปแบบที่กาหนดให้ของผู้ใช้ห้อง
4) ตรวจสอบ บารุง รักษา และจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ประจาต่างๆ
5) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.) งานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่วางแผนและจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัย
ให้ได้มาตรฐาน ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สินและบุคลากรของวิทยาลัย อานวยความ
สะดวกและควบคุมการจราจรภายในวิทยาลัย
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน
2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย
3) ดูแล อานวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย
4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟูา อาคารสถานที่ ระบบน้าต่างๆ ตามที่กาหนด
5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย
6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการดาเนินงานประจาวัน เสนอผู้บริหาร
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เก็บบัญชีประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง การทาประวัติ ก.พ. 7 การ
ทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย ลาออก ช่วยราชการ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การกาหนดตาแหน่งให้ สูงขั้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การสรรหา
ข้าราชการดีเด่น การลาศึกษา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว การเกษียณอายุราชการ บาเหน็จบานาญข้าราชการ
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การต่อบัตรประจาตัวข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนกาลังคน
ด้านสาธารณสุข ตรวจสอบรายงานการลาของบุคลากร การขออนุมัติไปราชการของบุคลากร ตรวจสอบการลง
เวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร จัดทาหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/การทางาน/เงินเดือน การ และจัดทา
ฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) วางแผน การดาเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่
2) ดาเนินการเก็บรวบรวมแฟูมข้อมูล ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง ตามประวัติ ก.พ.7
3) ลงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ดูแลและแนะนาบุคลากรที่ทดลองปฏิบัติราชการ
5) ดาเนินงานเรื่อง การเลื่อนระดับข้าราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6) ดาเนินงานเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย ลาออก และช่วยราชการของบุคลากร
7) ดาเนินงานเรื่อง การขอตาแหน่งให้สูงขึ้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8) ดาเนินงานเรื่อง การสรรหาข้าราชการดีเด่น การเกษียณอายุราชการ บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
9) ดาเนินงานเรื่อง การลาศึกษาต่อ การต่ออายุสมาชิกสภาการพยาบาล การขอบัตรราชการ
พนักงานและลูกจ้างประจา
10) ดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากรของวิทยาลัย
11) ดาเนินการเรื่อง ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข
12) ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน การลงเวลามา-กลับ ของบุคลากร
13) จัดสวัสดิการของเยี่ยม ของที่ระลึก ดอกไม้ และพวงรีด ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
14) จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ /ลูกจ้างประจา
15) การณาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
16) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังคาชี้แนะและนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.) งานพัฒนาทรั พยากรบุค คล เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒ นาบุคลากรตามผลการวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก (strategy competency ) และตามนโยบายขององค์กร คัดเลือก/จัดสรรบุคลากรเพื่อไป
ประชุม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายใน/
ภายนอกสถาบัน เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ธารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการ
ทางานด้วยความผูกพัน ยึดมั่นในองค์กร
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ
2) วางแผน/ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตาม strategy competency
3) พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดสรรบุคลากรเพื่อไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรม
หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
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4) พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดบุคลากรเพื่อไปอบรมหลักสูตรการบริหารตามเกณฑ์ที่กาหนด
5) ดาเนินการจัดเวทีในการนาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
6) ประสานงานและ/หรือ ดาเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนานาบุคลากรทางวิชาชีพ ทั้งภายมน/ภายนอกวิทยาลัยฯ
7) ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานอื่นภายในวิทยาลัย
8) ดาเนินการและ/หรือประสานงานการศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ของนักศึกษาหรือบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่น
9) ดาเนินการโครงการพัฒนาความพร้อมอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติราชการ
10) ดาเนินการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากการศึกษาต่อ
11) ดาเนินงานกิจกรรม 5 ส. และงานประกันคุณภาพการศึกษาของงาน
12) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม/อบรมนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
13) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในด้าน
ภาษาต่างประเทศ
14) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในวิทยาลัยในการศึกษาดูงานต่างประเทศ
15) ส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการจัดหาอาสาสมัครเพื่อมาปฏิบัติงานในวิทยาลัย
16) วางแผนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ กับสถาบันอื่นในต่างประเทศ
17) ประเมินผลการดาเนินงาน/พัฒนาและวางแผนปรับปรุง
18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
**************************************************************************************************

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 2 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2. กลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ
2. นโยบายของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
2.1 ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผล
งานวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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4. ส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
6. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของอาจารย์ในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
2.2 ด้านการบริการวิชาการ
1. สนับสนุนการให้บริการวิชาการ และงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคมที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
2. สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็ม
ศักยภาพ
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ และงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
4. ส่งเสริมการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
5. พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอต่อ
การ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
มีรองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบทาหน้าที่พัฒนางานวิจัยและผลงาน
วิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
วิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ การวิจัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยและเพียงพอ
ต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ/องค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ การวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มงาน/งานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จานวน 2 กลุ่มงาน ดังนี้
3.1 กลุ่มวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ 2 งาน คือ 1) งานวิจัยนวัตกรรมและจัดการความรู้
2) งานวิเทศสัมพันธ์ โดยแต่ละงานมีลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
3.1.1 กลุ่มวิจัยนวตกรรมและและจัดการความรู้
มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาด้านการ
วิจั ย ผลงานด้านวิช าการและ/หรื องานสร้ างสรรค์ของวิท ยาลั ย พั ฒ นางานวิจั ยและผลงานวิช าการให้ มี
มาตรฐาน พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการความรู้ จากการปฏิบัติงาน งานวิจัย ผลงาน
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วิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย สนับสนุนการทาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการเผยแพร่
ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการวิจัย ผลงานวิชาการและ/หรืองาน
สร้างสรรค์ของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงานและค่าเปูาหมายที่กาหนด ประเมินผลการดาเนินงานด้านการ
วิจัย ผลงานวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา วิชาชีพ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) กาหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจา ด้านการวิจัย ผลงานด้าน
วิชาการ ละงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
2) กาหนดแผนดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ จากการปฏิบัติงาน งานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
3) กาหนดแผนการสังเคราะห์งานวิจัย และดาเนินการสังเคราะห์งานวิจัย
4) จัดทาคู่มือและพัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
5) สนับสนุนการทาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
6) ดาเนินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในวิทยาลัยด้านการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
7) ให้คาปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ ด้านการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
8) แสวงหาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์
9) ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานตามไตรมาศ แหล่งทุน และแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
10) พิจารณาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ของวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
11) กากับ ติดตาม การดาเนินงานด้านการวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ของ
วิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงานและค่าเปูาหมายที่กาหนด
12) บริหารการจัดการความรู้ ให้เป็นไปตามแผนและค่าเปูาหมายที่กาหนด
13) ดาเนินการสังเคราะห์งานวิจัย และผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
14) ประเมินผลการดาเนินงานด้านการวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
15) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ
นาไปพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.1.2 งานวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ระบบกลไกการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและพันธกิจของวิทยาลัย วางแผนในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในวิทยาลัยด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) กาหนดนโยบาย ระบบกลไก การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และดาเนินการตามระบบ
ที่วางไว้
2) จัดทาแผนงาน/โครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และพันธกิจของ
วิทยาลัย
3) สนับสนุน และช่วยเหลือ ด้านการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ /การสื่อสารด้านภาษาและ
การดาเนินงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยและวิชาชีพ
4) สนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านวิเทศ
สัมพันธ์ แก่บุคลากรชาวต่างชาติที่มาเยี่ยน
5) ส่งเสริมการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการปฏิบัติงาน
6) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
7) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในวิทยาลัยด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
8) เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ เพื่อก้างสู่
ประชาคมอาเซียน
9) พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลในวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
10) ประเมินผลการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
11) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ
นาไปพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.2. กลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ
ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ 3 งาน คือ 1) งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ 2) งาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ 3) งานศูนย์สาธารณสุขสาธิตสาหรับนักศึกษา โดยแต่ละ
งานมีลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
3.2.1. งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ
มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบาย ระบบกลไก การด าเนิ น งานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการและ
ดาเนินการตามระบบ โดยการสนับสนุนให้อาจารย์มี ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยและเพียงพอต่อการ
รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการให้เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรในวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์/ชี้นา/ปูองกัน/แก้ปัญหาชุมชน
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) กาหนดนโยบาย ระบบกลไก การดาเนินงานด้านบริการวิชาการ และดาเนินการตามระบบที่วาง
ไว้
2) จัดทาแผนการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และพันธกิจของวิทยาลัย
3) ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4) สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
5) สนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ
แก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ
6) ส่งเสริมการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และพัฒนาการปฏิบัติงาน
7) จัดการประชุม อบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย และเพียงพอต่อการ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
8) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เพื่อความต่อเนื่องและมั่นคง
9) พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลในวิทยาลัย
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
10) ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
11) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ
นาไปพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.2.2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
มีหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาในการให้บริการ
สุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน พระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
พัฒนาการดาเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ให้การบริการวิชาการสุขภาพผู้สู งอายุทั้งภายในศูนย์
ผู้สูงอายุของวิทยาลัยและในชุมชน สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาที่ชัดเจน
2) พัฒนาระบบกลไก การดาเนินงานของศูนย์ฯ และกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของทีมงาน
บริหารศูนย์ที่ชัดเจน
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
4) พัฒนาการดาเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
5) ให้การบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภายในศูนย์ผู้สูงอายุของวิทยาลัยและในชุมชน
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6) สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กับการเรียนการสอน /การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7) จัดทาหลักสูตร และประชุม อบรม ด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอต่อการ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุข
8) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ
9) พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคคลในวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
10) จัดทาฐานข้อมูล ด้านสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
11) ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
12) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ
นาไปพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
3.2. 3) งานศูนย์สาธารณสุขสาธิตสาหรับนักศึกษา
มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ระบบกลไก การดาเนินงานด้านการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัย โดยการ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ ด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1) กาหนดนโยบาย ระบบกลไก การดาเนินงานด้านการบูรณาการด้านบริการวิชาการทางสุขภาพ
กับพันธกิจอื่นๆของวิทยาลัย
2) ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัย
3) สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ ด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ
4) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย
5) พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการของนักศึกษา เป็นองค์ความรู้/ผลงาน/นวตกรรม และ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลในวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
6) ประเมินผลการดาเนินงานด้านศูนย์สาธารณสุขสาธิตสาหรับนักศึกษา
7) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ
นาไปพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
*********************************************************************************************
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กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 2
กลุ่มงาน ดังนี้
1.1. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 งาน คือ
1) งานกิจการนักศึกษา
2) งานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3) งานทานุศิลปวัฒนธรรม
1.2. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย 3 งาน คือ
1) งานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2) งานสุขภาพและบริการนักศึกษา
3) งานอาจารย์ประจาชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา
2. นโยบายของกลุ่มกิจการนักศึกษา
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรกันและสอดคล้อง
กับค่านิยมร่วม
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนที่กาหนด
4. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการแต่งกาย และการร่วมทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ หรือ
อื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกาหนด
5. ส่งเสริมการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
3. ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุม่ กิจการนักศึกษา
มีรองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการวางแผน กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระบบและกลไกการส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning Outcome) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจานวน 2 กลุ่มงาน ดังนี้
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3.1 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รับผิดชอบการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา งานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ในการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม สติปั ญ ญาและคุ ณธรรมจริย ธรรม ตลอดทั้ งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ต ที่พึ ง ประสงค์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการโดยสโมสรและชมรมต่าง ๆ ติดตามประเมินอัตต
ลักษณ์บัณฑิตร่วมกับกลุ่มวิชาการ รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทานโยบาย แผนงาน/โครงการ และการบริหาร
จัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่น
ตามจุ ดเนนของสถาบัน อยางมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. รับผิดชอบติดตาม/กากับการดาเนินงานและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
- สโมสรนักศึกษา
- ชมรมนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
3. ประสานงานกับอาจารย์กลุ่มกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทานุ
บารุง ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าโดยร่วมในการพัฒนาระบบการ
พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการศิษย์เก่า
5. ดาเนินการพบนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในชั่วโมงพัฒนานักศึกษา
6. เข้าร่วมการประชุมสโมสรนักศึกษาและชมรมตามแผนที่กาหนด
7. เข้าร่วมการดาเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8. ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตร่วมกับกลุ่มวิชาการ
9. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการจัดบริการแก่ศิษย์เก่า มาพัฒนาการ
จัดบริการ เช่น ความต้องการการรับบริการจากทางวิทยาลัย การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา การ
อบรมผ่านทางระบบอินเตอร์เนต พร้อมทั้งจัดทาเวปไซต์ของงานกิจกรรมนักศึกษา
10. นานักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลในโอกาสต่างๆ
11. รวบรวมข้อมูลการร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมร่วม
ดาเนินการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านการทากิจกรรมเสริม
หลักสูตรและนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มารยาทดีเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม
12. รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับกิจกรรม
นักศึกษาและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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13. รวบรวมข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูล
กิจกรรมนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
14. ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
15. ตรวจสอบและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ฐานข้อมูล
16. เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆของสโมสรนักศึกษาและชมรม
17. เซ็นรับรองประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาลงในสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
18. สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และประเมินผลการดาเนินงานของงานกิจกรรม
นักศึกษาตามที่ได้รับผิดชอบ
19. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการและงานตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานตามลาดับ
3.2 กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบงานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา งานสุขภาพและบริการนักศึกษา งานอาจารย์
ประจาชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา โดยการบริหารจัดการช่วยเหลือในเรื่องการกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. การแสวงหา
แหล่งทุนเพื่อการสนับสนุนการศึกษา และ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษา พัฒนาระบบ
กลไกของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานในการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดการพัฒนาระบบและกลไกการบริการสุขภาพสาหรับนักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพนักศึกษา
จัดระบบการบริหารจัดการหอพักที่ได้มาตรฐาน จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยดาเนินการ
ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มวิชาการ และดาเนินการตาม
แผนการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี จัดสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. งานทุนการศึกษา (ทุนเอื้ออาทร)
1. วางแผนการดาเนินงานทุนการศึกษา เตรียมใบสมัครขอทุน, แบบฟอร์มการพิจารณาทุน,
ชี้แจงในชั่วโมงงานพัฒนานักศึกษาและจัดทาเอกสารติดประกาศแจ้งนักศึกษา, รวบรวมและตรวจสอบใบสมัคร
ขอทุนของนักศึกษา
2. ดาเนินการสัมภาษณ์ทุน รวบรวมคะแนนสัมภาษณ์และประชุมตัดสิน พร้อมสรุป
รายงาน
ผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักศึกษา รวบรวมคะแนนเยี่ยมบ้านและประชุมตัดสิน
4. จัดทาข้อมูลนักศึกษาทุนที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประกาศในวันไหว้ครู ประสานการเข้า
รับทุนและเตรียมซองเงินในวันไหว้ครู ดาเนินการฝึกซ้อมการเข้ารับทุน ของนักศึกษา
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5. ดาเนินการนานักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษานอกสถานศึกษา
6. ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินทุนภายหลังที่นักศึกษาได้รับทุน
7. ติดตามการใช้จ่ายเงินทุนโดยตรวจสอบ พิจารณารายการใช้จ่ายประจาเดือนที่นักศึกษา
เขียนแจ้งมาต่ออาจารย์ และเรียกพบนักศึกษาที่มีความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินฟุุมเฟือย
8. ดาเนินการตอบรับหนังสือเข้าเรื่องทุน จากงานสารบรรณ , พิจารณาและดาเนินการ
ตอบรับ ประสานกับนักศึกษาตามหนังสือที่แจ้ง
9. จัดทาบัญชีรับจ่ายเงินทุนและดาเนินการมอบเงินทุนแก่นักศึกษา รวมทั้งตรวจสอบบัญชี
เงินทุน ดาเนินการฝาก- ถอนเงินทุน
10. จัดทาแฟูมรายชื่อนักศึกษาทุนและงานดาเนินการระหว่างปี พร้อมทั้งตรวจสอบ
2. งานทุนกู้ยืม
1. วางแผนการดาเนินงานทุนกู้ยืม ชี้แจงในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดทา
เอกสารติดประกาศแจ้งนักศึกษารวมทั้งประสานงานกับนักศึกษาในการขอกู้ยืมต่อเนื่อง, กู้ยืมรายใหม่
2. ดาเนินการชี้แจง การเขียนสัญญาเงินทุนกู้ยืมรายเก่า รายใหม่ พร้อมการลงข้อมูลใน
E-Student Loan ตามระเบียบของกยศ.
3. ดาเนินการตรวจสอบการเขียนสัญญากู้ยืมรายเก่า รายใหม่
4. ดาเนินการประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักศึกษา (กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่)
5. ดาเนินการเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมรายเก่า รายใหม่
6. จัดเตรียมเอกสารการขอความอนุเคราะห์ให้นายอาเภอเซ็น กรณีนักศึกษานากลับไปเซ็น
ที่บ้านสาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า
7. ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ยืมฉบับสมบูรณ์ สาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า , รายใหม่
8. จัดทาทะเบียนและเอกสารนาส่ง สาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า , รายใหม่
9.ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินทุนภายหลังที่นักศึกษาได้รับทุนสาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า
รายใหม่
10. ติดตามการใช้จ่ายเงินทุนโดยตรวจสอบ พิจารณารายการใช้จ่ายประจาเดือนที่นักศึกษา
เขียนแจ้งมาต่ออาจารย์ และเรียกพบนักศึกษาที่มีความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินฟุุมเฟือย สาหรับทุนกู้ยืม
รายเก่า รายใหม่
11. ดาเนินการรับหนังสือเข้าเรื่องทุนกู้ยืม จากงานสารบรรณ , พิจารณาและดาเนินการ
ตอบรับ สาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า รายใหม่
12. จัดทาเอกสารขอผ่อนผันเงินค่าเล่าเรียนแก่ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่
13. ดาเนินการประสานกับงานการเงินเกี่ยวกับการขอผ่อนผันเงินค่าเล่าเรียน
14.ดาเนินจัดทาเอกสารขอชาระค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับเอกสาร El ๐๘๐ จากธนาคาร สาหรับ
ทุนกู้ยืม รายเก่า รายใหม่
15. ดาเนินการประสานกับงานการเงินขอชาระค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับเอกสาร El ๐๘๐ จาก
ธนาคาร สาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า รายใหม่
16. จัดทาบัญชีควบคุมเงินทุนกู้ยืมและตรวจสอบบัญชีเงินทุน ดาเนินการฝาก- ถอนเงินทุน
สาหรับทุน กู้ยืมรายเก่า รายใหม่
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17. จัดทารายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมและงานดาเนินการระหว่างปี พร้อมทั้งตรวจสอบสาหรับ
ทุนกู้ยืมรายเก่า รายใหม่
18. ดาเนินการเข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดสรรเงินทุนและข้อปฏิบัติการจัดทาสัญญาเงินกู้ยืม
กับ สนง. เขตพื้นที่มหาสารคามสาหรับทุนกู้ยืมรายเก่า , รายใหม่
19. ประเมินผลการดาเนินงานทุนการศึกษา
20. นาผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
21. จัดทารายงานผลการดาเนินงานทุนการนักศึกษา
22. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานทุนการศึกษาผ่านสื่อต่างๆ
23. ร่วมดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน
24. ร่วมจัดทาคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
25. ร่วมจัดทาคู่มือนักศึกษา
26. นานักศึกษาเข้ารับทุนในโอกาสต่างๆของแต่ละทุนการศึกษา
27. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี เสนอคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษา
3. งานสุขภาพ
1. วางแผนและพัฒนาการดาเนินงานด้านสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของ วิทยาลัย ฯ
2. ประชาสัมพันธ์ และประสานงานด้านสุขภาพนักศึกษาให้อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
3. ประเมินความต้องการด้านสุขภาพของนักศึกษา และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
โดยให้ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
4. ติดตามและกากับดูแลงานด้านสุขภาพของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษามีปัญหาการเจ็บปุวย เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
6. ติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและส่งต่อข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
7. รวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นลายลักษณ์ อักษร และสรุปผล เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ นักศึกษาต่อไป
8. สารวจและจัดเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นให้พร้อมใช้
9. รับผิดชอบดาเนินการด้านการจัดทาการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อดาเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจาปี
และติดตามผลการตรวจพร้อมรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
11. จัดให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักศึกษา
12. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา
13. ร่วมดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน
14. ประสานงานด้านการบริจาคโลหิตของนักศึกษา
15. จัดหาและเผยแพร่แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่นักศึกษา
16. ร่วมจัดทาคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
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17. ร่วมจัดทาคู่มือนักศึกษา
18. ร่วมพิจารณาและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
4. งานหอพัก
1. วางแผนและพัฒนาการดาเนินงานหอพัก ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านหอพักให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ
3. ประเมินความต้องการด้านหอพักและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยให้ อาจารย์
นักศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4. ติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพักของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมระเบียบ วินัย
นักศึกษา และการพักอาศัยในหอพักอย่างมีความสุข
6. จัดทามาตรฐานหอพักร่วมกับสมาชิกในงานเพื่อนาเสนอกรรมการกลุ่มงาน
7. จัดทาฐานข้อมูลผู้พักอาศัยในหอพัก เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของนักศึกษาต่อไป
8. ติดตามดูแลและพัฒนานักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพร่วมกับ
งานวินัยและงานสุขภาพ
9. จัดบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในหอพักเพื่อให้เป็นหอพักที่น่าอยู่และเอื้อต่อการ
เรียนรู้
10. ร่วมจัดทาคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
11. ร่วมดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน
12. ร่วมจัดทาคู่มือนักศึกษาและคู่มือผู้ปกครอง
13. สรุปผลการปฏิบัตงิ านประจาปี เสนอคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษา
5. งานอาจารย์ประจาชั้น
มีหน้าที่จัดเตรียมชั้นเรียนและตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน กากับ
ติดตามและประสานงานการดาเนินการของคณะกรรมการชั้นปี ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร
รายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตรวจสอบการเข้าเรียนและการของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
วิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการคุมการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ติดตามประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา อบรมจรรยามารยาท การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ตลอดจน
ปกครองดูแลให้นักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม จัดทาระบบและกลไกการดูแลและให้
คาปรึกษานักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ และการดาเนินชีวิต การจัด
อาจารย์ที่ปรึกษา ตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา แนะแนวให้คาปรึกษาและให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และพิจารณาส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ส่งเสริมและติดตามการดูแลนักศึกษาตามประเด็น/ปัญหาความต้องการของนักศึกษา การจัดบริการห้องคลาย
เครี ยดให้แก่นักศึกษา การดาเนินการในเรื่องการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา การส่งเสริม
นักศึกษาในด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
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ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 ด้านการบริหารจัดการ
1.1.1 ร่วมกับกลุ่มวิชาวางแผน และพัฒนาการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1.1.2 ร่วมกับกลุ่มวิชาวางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ
1.1.3 ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชา ทั้งภาคในและภายนอกสถาบัน
1.1.4 ปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.1.5 ร่วมกับกลุ่มวิชาประเมินผล และนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่ม
วิชา
1.1.6 ร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกลุ่มวิชา
1.2. ด้านการบริหารชั้นเรียน
1.2.1 จัดเตรียมชั้นเรียนและตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ครบและมีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานได้
ตลอดเวลา ตามระเบียบห้องเรียนของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1.2.2 ดาเนินการในการคัดเลือกกรรมการชั้นปีของนักศึกษา (ประธานชั้นปี รองประธาน
ชั้นปี วิชาการ เหรัญญิก โสตทัศนูปกรณ์ สวัสดิการและปฏิคม)
1.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องเรียนและการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
2. ด้านวิชาการ
2.1.ด้านวิชาการทั่วไป
2.1.1 จัดทาประมวลรายวิชาและแผนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.1.2 สอนภาคทฤษฎีและสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.1.3 จัดทาเอกสารประกอบสอน เอกสารวิชาการ คู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.1.4 เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการและการวิจัย
2.1.5 ประเมินผลและพัฒนาการสอนร่วมกับกลุ่มวิชา
2.1.6 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.1.7 ให้บริการวิชาการทั้งภายในประภายนอกสถาบัน
2.1.8 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
2.2 ด้านวิชาการในชั้นเรียน
2.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาที่เรียน อาจารย์ผู้สอน และระยะเวลาการเรียนการสอน
เมื่อเปิดภาคการศึกษา
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2.2.2 ตรวจสอบตารางสอนให้เป็นปัจจุบัน ให้นักศึกษานาไปติดปูายประกาศในห้องเรียน
โดยจัดทาในวันสุดท้ายของการเรียนแต่ละสัปดาห์
2.2.3 ตรวจสอบการเข้าเรียน การลากิจและลาปุวยของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
วิทยาลัยฯ และสรุปเวลาเรียนของนักศึกษาทุกคนก่อนการสอบประจาภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ และในกรณี
ทีพ่ บว่านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ให้ทาบันทึกเสนอ ผ่านรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ เพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
2.2.4 สรุปข้อมูลการลาของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา และส่งต่ออาจารย์ประจาชั้นที่รับผิด
ชอบในปีต่อไป
2.2.5 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาเกี่ยวกับการสอน, การเลื่อน
หรืองดสอนตลอดจนการสอนชดเชย และการเบิกเงินค่าสอน
2.2.6 ร่วมเป็นกรรมการคุมการสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
2.2.7 ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษา
ตามแบบฟอร์มการประเมินของวิทยาลัยฯ
2.2.8 ส่งเสริมนักศึกษาในด้านวิชาการ เช่น การจัดทาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
2.2.9 ร่วมกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในการพบนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาที่
มีปัญหาด้านการเรียน
3. ด้านบริการ
3.1 อบรมจรรยา มารยาท การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ตลอดจน
ปกครองดูแลให้นักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม
3.2 พบนักศึกษาตามเวลาที่กาหนดในตารางพบอาจารย์ประจาชั้น ผู้อานวยการ/
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ เพื่อรับฟังปัญหาและให้คาแนะนาหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ
3.3 แนะแนวให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหา
ส่วนตัวและพิจารณาส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3.4 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุน
3.5 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
3.6 ให้ความร่วมมือกับงานกิจการนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน
3.7 ประสานงานกับแม่บ้าน ในการอานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษา เรื่องการจัดเตรียม
หอพัก, การตรวจสอบความเรียบร้อย และความสะอาดของหอพักของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบ
3.8 ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษา ในกรณีนักศึกษาปุวยเพื่อรับการดูแลรักษาต่อไป
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.2 เป็นอาจารย์เวรรับผิดชอบดูแลในวิทยาลัย
4.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมต่างๆ ของนักศึกษา
4.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. งานวินัยนักศึกษา
1. วางแผนและพัฒนาการดาเนินงานวินัยนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ วิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์ และประสานงานด้านระเบียบวินัยนักศึกษา ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาทราบ
3. ประเมินการใช้ระเบียบวินัยนักศึกษาและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยให้
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4. ติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. ประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมระเบียบ วินัย นักศึกษา
6. รวบรวมหลักฐานการกระทาผิดของนักศึกษา และลงบันทึกพฤติกรรม เป็นลายลักษณ์
อักษร และสรุปผลส่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของ นักศึกษาต่อไป
7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา
8. ติดตามดูแลและพัฒนานักศึกษาที่เคยประพฤติผิดวินัยให้มีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
9. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมวินัยนักศึกษา
10.จัดทาฐานข้อมูลงานวินัยนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
11. ร่วมดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน
12. ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเรื่องกฎระเบียบวิทยาลัย
13. ร่วมจัดทาคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
14. ร่วมจัดทาคู่มือนักศึกษา
15. ร่วมพิจารณาและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
*****************************************************************************************
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กลุ่มวิชาการ
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มวิชาการ มี 2 กลุ่ม 1 งาน คือ
1.1. กลุ่มวิชา มี 7 กลุ่มวิชา ได้แก่
1.) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
2.) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
3.) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4.) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
5.) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
6.) กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
7.) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ *
* (ในระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิสาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ ให้ปฏิบัติในกลุ่มวิชาเดิม และเริ่มปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาในปีการศึกษา 2561)
1.2. กลุ่มงานทะเบียนและวัดประมวลผลการศึกษา
1.3) งานบริหารการศึกษาทั่วไป
2. นโยบายของกลุ่มวิชาการ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตทั้งในและนอกหลักสูตร
2. มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับ พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตพยาบาล
4. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพกับพันธกิจอื่น
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ
มีรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการทาหน้าที่วางแผน กากับติดตามการดาเนินงานการบริหาร
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพภายในกลุ่มวิชาการในด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์
บัณฑิตตามที่วิทยาลัยกาหนด พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการผลิ ตบัณฑิตพยาบาล ส่งเสริมการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพกับพันธกิจอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดย
ใน มีกลุ่มงาน/งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
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3.1 กลุ่มวิชา ๗ กลุ่มวิชา
ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนและวัดประเมิน ผลการศึก ษาให้ มีคุ ณภาพ สอดคล้ องกับปรัช ญาและวัต ถุประสงค์ของหลั กสู ต ร
ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2) กลุ่มวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 3) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 4) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
5) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 6) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ7) กลุ่มวิชาบริหารและ
พื้นฐานการพยาบาล
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย
1.2 เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 วางแผนและพัฒนาการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายของวิทยาลัย
1.4 วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
และระเบียบของทางราชการ
1.5 นิเทศ ติดตาม กากับดูแลการจัดการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.6 ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
1.7 ประเมินผลและนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่มวิชา
1.8 ร่วมพัฒนาระบบควบคุมภายในของกลุ่มวิชา
2. ด้านวิชาการ
2.1 จัดทาประมวลรายวิชาและแผนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 สอนและนิเทศนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.3 วัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.4 เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ในกลุ่มวิชาและนักศึกษาด้านวิชาการ และการวิจัย
2.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาของกลุ่มวิชา
2.6 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา คู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.7 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.8 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.9 ให้บริการวิชาการทั้งภายในประภายนอกสถาบัน
3. ด้านบริการ
3.1 อบรมดูแลนักศึกษา ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 มีส่วนร่วมในการประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย
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4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ดาเนินกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มวิชาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4.3 เป็นอาจารย์เวรดูแลรับผิดชอบในวิทยาลัย
4.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1 กลุ่มงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
ทาหน้าที่วางแผน กากับติดตามการดาเนินงานการวัด และประมวลผลการศึกษา การรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน การจัดทาแบบประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบคลัง
ข้อสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการสอบ การแจ้งผลสอบ การออกเอกสารสาคัญในการสาเร็จการศึกษา
การจัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา การตรวจสอบการออกหนังสือตอบรับผู้เข้ารับการศึกษาและหนังสือส่งตัว
ผู้สาเร็จการศึกษาถึงต้นสังกัด การติดตามบัณฑิตและการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต และการ
ให้บริการคาปรึกษา การช่วยเหลือในด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์
รวมทั้งการรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง เจ้าของทุนและ/หรือต้นสังกัด
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. วางแผนงานประมวลผลการศึกษาของวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนหาแนวทางแก้ไขงานประมวลผลการศึกษาของ
วิทยาลัย
3. ติดตาม การพิมพ์และจัดเก็บข้อสอบ
4. ดาเนินการทาลายข้อสอบเมื่อถึงกาหนดเวลา
5. การวิเคราะห์ข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วได้มาตรฐานเพื่อดาเนินการจัดทา
คลังข้อสอบต่อไป
6. ตรวจสอบคะแนนการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีและรายงานผลการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษาตลอดปีการศึกษา และตลอดหลักสูตร
7. พิจารณาคะแนนการศึกษาทุกชั้นปีร่วมกับอาจารย์ในงานและคณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตร
8. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาชั้น และรอง.ผอก. กลุ่มงานวิชาการ
เกี่ยวกับผลการเรียนนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และตลอดปีการศึกษา
9. หนังสือแจ้งคะแนนให้ผู้ปกครอง เจ้าของทุน และต้นสังกัด เมื่อผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
10. รายงานผลการศึกษาตลอดปีการศึกษาต่อเจ้าของทุนและผู้ปกครอง
11. รวบรวมคะแนนสอบรวบยอดของสถาบันเครือข่ายฯ และสภาการพยาบาล
12. ติดตามการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตลอดปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชา
13. ติดตามการตรวจสอบหลักฐานนักศึกษาใหม่และดาเนินการจัดเก็บ
14. ติดตามและจัดเก็บสัญญานักศึกษาทุน
15. ตรวจสอบการจัดเก็บทะเบียนบ้ายของวิทยาลัย โดยให้ยืม – คืน
16. ตรวจสอบการทาฐานข้อมูลของนักศึกษา
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17. ติดตามการตรวจสอบและสาเนารายชื่อนักศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
18. ติดตามการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
19. ติดตามการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
20. ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการศึกษา
21. ติดตามการตรวจสอบวุฒินักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นที่ขอความ
อนุเคราะห์
22. ตรวจสอบการออกหนังสือตอบรับผู้เข้ารับการศึกษาและหนังสือส่งตัวผู้สาเร็จการศึกษาถึง
ต้นสังกัด
23. ติดตามการรายงานสถิติการสาเร็จการศึกษา
24. ประสานงานกับสถาบันสบทบและสถาบันพระบรมราชชนกในการสาเร็จการศึกษาและรับ
ใบปริญญาบัตร
25. ตรวจสอบการสมัครสมาชิก และการสอบสภาการพยาบาลของนักศึกษาที่จะสาเร็จ
26. ตรวจสอบใบปลดหนี้ของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
27. ดาเนินการการลาออกและพักการเรียนของนักศึกษา
28. อนุมัติเบื้องต้นการลาของเจ้าหน้าที่ในงานฯ
29. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานบริหารการศึกษาทั่วไป
ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปและหมวด
วิชาชีพเฉพาะ (กลุ่ มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) และหมวดวิชาเลือกเสรี ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 ร่วมกับกลุ่มวิชาการ วางแผน และพัฒนาการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1.2 ร่วมวางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ
ระเบียบของทางราชการ
1.3 ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชาการ ทั้งภาคในและภายนอกสถาบัน
1.4 ปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.5 ร่วมกับกลุ่มวิชาการประเมินผลและนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงานบริหารรายวิชา
1.6 ร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกลุ่มวิชาการ
2. ด้านวิชาการ
2.1 จัดทาประมวลรายวิชาและแผนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
2.2 สอนหรือดูแลการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนักศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
2.3 จัดทาเอกสารประกอบสอน เอกสารวิชาการ ตารา คู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.4 เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
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2.5 ประเมินผลและพัฒนาการสอนร่วมกับรายวิชาการศึกษาทั่วไป
2.6 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.7 ให้บริการวิชาการทั้งภายในประภายนอกสถาบัน
2.8 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
3. ด้านบริการ
3.1 ร่วมกับอาจารย์ในวิทยาลัยอบรมดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 ร่วมจัดทาคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัย
3.3 ร่วมกับกลุ่มวิชาการจัดเตรียมสถานที่เรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการ
เรียน การสอนของรายวิชาการศึกษาทั่วไป
3.4 ร่วมกับอาจารย์ในวิทยาลัย ประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.2 เป็นอาจารย์เวรรับผิดชอบดูแลในวิทยาลัย
4.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมต่างๆ ของนักศึกษา
4.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้กลุ่มวิชาการ ยังได้กาหนดบทบาทของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้มี
ขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการกาหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนและพัฒนาการศึกษา การควบคุมภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
2. ดาเนินการกลั่นกรองและพิจารณาการเปิดและการปิด หลักสูตร และเสนอความเห็นชอบต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป
3. ดาเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
4. ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่
กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
5. ควบคุมกากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญ
6. ควบคุมกากับให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
และ ระเบียบของทางราชการ
8. นิเทศ ติดตาม กากับดูแลการจัดการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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9. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
10. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกกลักสูตร
11. ประเมินผลและนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงาน
12. ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของกลุ่มงานอื่นๆ
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
14. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
*************************************************************************************
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ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล
(Job Description) ประจาปี 2559-2563
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้บริหารสถาบัน
1. นางนฤมล

เอนกวิทย์

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนให้เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษา
ชั้นนาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลัง
ความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ โดยมีการนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการทางานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
และบูรณาการการทางานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานที่มี
คุณภาพ พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรกันและ
สอดคล้องกับค่านิยมร่วม “SMNC”. พัฒนาความร่วมมือในการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม ใน
รูปแบบการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นทีมบริหารและมีผู้ใต้บังคับบัญชา
จานวน 107 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 57 คน ลูกจ้างประจา 19 คน ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน
และลูกจ้างเหมาบริการ 17 คน มีการติดตามนิเทศและกากับดูแลการปฏิบัติงานของรองผู้อานวยการ /
หัวหน้ากลุ่ม /กลุ่มงาน/กลุ่มวิชา และอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. งานด้านบริหาร
ปฏิบัติงานด้านการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางแผนและพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยดาเนินการดังนี้
1.1 การบริหารงานบุคคล
1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลังคนระดับอาจารย์ ข้าราชการ
สายสนับสนุน ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ให้เพียงพอกับภารกิจการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยดาเนินการสรรหา คัดเลือกทาคาสั่งแต่งตั้งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
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ดาเนินการเกี่ยวกับการโอน ย้าย ขอลาออก และดาเนินการขออนุมัติเพื่อขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการของ
ราชการ รวมทั้งการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
1.1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย
และกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร มอบหมายงาน
และหน้าที่แก่บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความต้องการของวิทยาลัย
1.1.3 ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรมอบหมาย
งานและหน้าที่แก่บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความต้องการของวิทยาลัย
1.1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ คุณวุฒิ และสาขาของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมาย
1.1.5 สนับสนุน กากับ ติดตาม การดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมาย
1.1.6 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร โดยใช้หลักเกณฑ์ของ กพร. ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นการสร้างระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินได้
รับทราบเพื่อการพัฒนาและใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
1.1.7 วิเคราะห์สภาพปัญหา หรือจุดอ่อนของการปฏิบัติงานและให้คาปรึกษา ในการ
วางแผนจัดระบบการทางาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สร้างระบบการพัฒนา
คุณภาพงานของตนเอง โดยมีการวางแผนการปฏิบัติ การตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ให้เป็น
วงจรปกติของการปฏิบัติงานประจา
1.2 การบริหารงบประมาณ
1.2.1 กาหนดนโยบายด้านบริหารงบประมาณของวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุงการศึกษาหรือเงินรายได้สถานศึกษา) ให้สอดคล้อง
กับ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขและมติ ครม.
1.2.2 วางแผนคาของบประมาณแผ่นดิน,โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพันธกิจของ
วิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบุคลากรสาธารณสุขทุกหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การพัฒนานักศึกษา การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม,การวิจัยสร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
1.2.3 บริหารการใช้งบประมาณโดยพิจารณาปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับวงเงินงบประมาณที่ได้รั บจั ดสรรจริ ง วางแผน กากับ ติดตามการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส ให้
คาปรึกษาแนะนา เร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การใช้
งบประมาณนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.4 เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณโดยตรงจาก
คลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระบบ GFMIS ติดตาม กากับ และตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
1.2.5
ควบคุม กากับ ในการทาบัญชีและรายงานประเภทต่างๆ รวมทั้งการเบิก
จ่ายเงิน ทุกประเภทแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
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1.3 การบริหารงานพัสดุ
1.3.1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและควบคุมให้เป็นไปตามแผนและระเบียบ
พัสดุของทางราชการ
1.3.2 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยได้รับมอบอานาจจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมวิธีการตกลงราคา สอบราคา วิธีกรณีพิเศษโดยได้อนุมัติ
จากปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน กรณีที่วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน สองล้านบาท วิทยาลัยจะต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ E-auction
1.3.3 ทาทะเบียนควบคุมพัสดุและมีการตรวจสอบประจาปีและรายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์และดาเนินการจาหน่ายตาม
ระเบียบพัสดุ
1.4 การบริหารงานทั่วไป
1.4.1 วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของวิทยาลัย เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมายของวิทยาลัย และจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
1.4.2 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณในรอบปีที่ผ่าน
มาแล้ว นามาพัฒนา ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณของปีต่อไปให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์และ
ประหยัด
สูงสุด
1.4.3 การควบคุมภายในองค์กร มีการจัดระบบการควบคุมภายในองค์กรและการ
บริหาร ความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยมาตรฐานการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีการดาเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานต่อ
กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจาทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
และให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.5 การบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1.5.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หอพัก อาคารเรียนห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีอุปกรณ์พร้อมใช้ และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
1.5.2 พัฒนา ปรับปรุงห้องทางานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการทางาน และมีบรรยากาศเอื้อต่อประสิทธิภาพการทางาน
1.5.3 พัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสุขในการทางาน
1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
1.6.1 กาหนดนโยบาย วางแผน และจัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการใช้งานแก่บุคลากร และนักศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษา
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1.6.2 กากับ ติดตาม ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้และเพียงพอ
สาหรับนักศึกษา, ผู้เข้าอบรม และบุคลากรในหน่วยงานใช้งาน สืบค้นความรู้ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ตามความเหมาะสม
1.6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหาร
1.7 ห้องสมุด แหล่งสืบค้นและสื่อการศึกษา
1.7.1 วิเคราะห์ ความต้องการของตารา และสื่อการศึกษา และให้มีการจัดหาให้
เพียงพอ ทันสมัย ได้มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
1.7.2 พัฒนา และปรับปรุงห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการศึกษา และค้นคว้า
1.7.3 จัดหาให้มีระบบฐานข้อมูล เอกสารวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
E – journal , ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล เป็นต้น สาหรับให้นักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้เข้าอบรม ใช้สืบค้นได้อย่างกว้างขวางทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
2. งานด้านวิชาการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการและการสอน การกาหนด และควบคุมมาตรฐาน การศึกษา
การให้ความรู้ทางวิชาการ และนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชานาญ และความเชี่ยวชาญด้านวิชาการเฉพาะ
ทางในการดาเนินการ สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนสาเร็จด้วยตนเอง โดยจาแนกงานรับผิดชอบได้ดังนี้
2.1 งานด้านบริหารวิชาการ
2.1.1 วิเคราะห์ความต้องการกาลังคนของหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อจัดทา
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยบริการและกาลังการผลิตของวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ดาเนินการคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2.1.2 จัดทาแผนการบริหารการศึกษา โดยศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุขและสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาหลักสูตรโดย
ครอบคลุม ปรัชญา วัตถุประสงค์ และสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีของหลักสูตรต่างๆ เพื่อใช้ใน
การวางแผนจัดทาแผนแม่บทในการจัดการศึกษาและโปรแกรมการเรียนในแต่ละชั้นปีของวิทยาลัย ทุกชั้น
ปีและทุกหลักสูตร
2.1.3 ควบคุม กากับติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ให้เป็น ไปตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดทาแผนการสอนรายวิชา แผนการสอนราย
บท ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัดและการประเมินผลตาม สภาพการณ์จริง การประเมินผลสัมฤทธิ์ การ
เรียนของนักศึกษาเป็นรายวิชา รวมทั้ง การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ เพื่อปรับปรุง
พัฒนา การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1.4 กาหนดเกณฑ์และพิจารณาตัดสินการสาเร็จการศึกษาเป็นรายชั้นปี (เลื่อนชั้น)
และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
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2.2 งานด้านการสอน
2.2.1 รับผิดชอบควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ทุกวิชา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.2.2 รับผิดชอบสอนวิชาต่างๆร่วมกับอาจารย์ในวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา
2.2.3 ด้านการสอนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ซึ่งกระจายอยู่ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
- ร่วมวางแผน ประสานงานระดับนโยบายกับผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยง
ของแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
- เตรียมความพร้อมของอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยจัดอบรมให้
ความรู้ การสอน การนิเทศ และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
- จัดการประชุมระหว่างอาจารย์ของวิทยาลัยและอาจารย์พี่เลี้ยงของแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการฝึกภาคปฏิบัติ
- ควบคุมคุณภาพการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยเป็นผู้นิเทศ และเป็น
ผู้สอน และให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ของวิทยาลัย และอาจารย์พี่เลี้ยงของแหล่งฝึกงาน ดังนี้
1) วางแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
สภาพการณ์จริง เพื่อคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลและแก้ปัญหาได้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ วัดและประเมินผลให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสมรรถนะรายชั้นปี
3. การพัฒนานักศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
เป็นการพัฒนานักศึกษาโดยครอบคลุมกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามที่หลักสูตรและองค์กรวิชาชีพได้กาหนดไว้ การดูแลสวัสดิการนักศึกษา การให้ทุนนักศึกษา และการแนะ
แนวกรณีนักศึกษาที่มีปัญหา รวมทั้งการดูแลประสานงานการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในการช่วยเหลือ
สถาบันการศึกษาและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกในการพัฒนา
นักศึกษา เช่น องค์กรพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
3.1 กาหนดนโยบาย และวางแผนงานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และการปรับตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการดาเนินชีวิตของ นักศึกษาใน
สังคมปัจจุบัน
3.2 บริหารจัดการเพื่อแสวงหาทุนการศึกษาและดาเนินการพิจารณานักศึกษาเพื่อรับ
ทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลงานวิชาการของนักศึกษาและสนับสนุนการ
นาเสนอส่งผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรม ในเวทีระดับประเทศ และนานาชาติ
3.4 บริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ และการให้คาปรึกษา เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและความประพฤติ
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3.5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบัน ร่วมมือในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
4. การพัฒนาบุคลากรและศูนย์ศึกษา/แหล่งบริการวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
4.1 บริหารการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการให้บริการวิชาการสาหรับบุคลากรใน
ประเทศและต่างประเทศเช่น
- ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รับรองหลักสูตรโดยสมาคมนักบริหาร
สาธารณสุข
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาชาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
รับรอง หลักสูตรโดย สภาการพยาบาล
- การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการกับสถานศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ เช่น
มหาวิทยาลัยโอกายามาประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
4.2 ศูนย์ศึกษา บริหารจัดการการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้เป็น
หน่ว ยงานที่ส ร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ กับอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเชิง
วิชาการและทักษะสาหรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์ ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ
5. การวิจัย พัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
5.1 กาหนดนโยบาย แรงจูงใจ และความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานวิชาการ การทา
วิจัย โดยใช้งานประจาในการทาวิจัย เพื่อพัฒนางาน เช่น บูรณาการการวิจัยเข้ากับเนื้อหาสาระในการเรียน
การสอนทุกรายวิชาที่เน้นการเอื้ออาทรและการบริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นต้น
5.2 วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรม
5.3. มอบหมาย กากับ ให้คาปรึกษาแนะนา การผลิตผลงานวิชาการ แนวทางการทา
วิจัยให้สอดคล้องกับสถาบันภายนอก ในการขอสนับสนุนงบประมาณภายนอกในการทาวิจัย
5.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
5.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา ได้ไปนาเสนอผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมยังต่างประเทศ
6. ด้านการบริหารงานบริการวิชาการ/บริการสาธารณสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
6.1 กาหนดนโยบายความต้องการการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การบริหารงานบริการวิชาการ/บริการสาธารณสุข
6.2 วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน การจัดบริการวิชาการและบริการสาธารณสุขทั้งใน
ลักษณะให้เปล่าและการจัดหารายได้
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6.3 มอบหมาย กากับ ให้คาปรึกษาแนะนา พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ ในการ
จัดบริการวิชาการและบริการสาธารณสุข
6.4 ดูแล กากับ การดาเนินงานของกิจกรรมบริการวิชาการ และสาธารณสุขสาธิตของวิทยาลัย
เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ เป็นต้น
6.5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบริการวิชาการ/
บริการสาธารณสุข
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สมศ. สกอ. สภาการพยาบาล สบช. กพร.)
7.2 จัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเอง กากับ ติดตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
7.3 เตรียมความพร้อมวิทยาลัยในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกเป็น
ประจาปีละ 1 ครั้ง โดยให้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไปในทุกองค์ประกอบ
7.4 สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
7.5 จัดทารายงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี
7.6 เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่ายและระดับสถาบันพระบรมราช
ชนก
8. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
8.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
8.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตาม
แผนที่กาหนด และร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
8.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้า
ร่วมประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์
การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
8.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
S : Standard and Service mind = ทางานให้ได้มาตรฐาน และมีจิตบริการที่ดี
M : Mind and Moral = มีความตั้งใจและมีคุณธรรม
N : Novelty
= การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
C : Cooperation = ความร่วมมือในการทางาน / การทางานเป็นทีม
8.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือ
หน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย
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8.6 นิเทศ กากับ ติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์กร
9. หน้าที่และอานาจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
9.1 การอนุญาตการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณใน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะหมวดดังกล่าวจากเงินงบประมาณ
หรือกรณีเงินนอกงบประมาณ เพื่อการดาเนินงานภายในขอบเขต วัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณนั้น ๆ
เฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือรายการที่กระทรวงการคลังได้อนุญาต
ให้จ่ายในเรื่องนั้น ๆ ได้แก่
9.1.1 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย การเงินและเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ
9.1.2 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
9.1.3 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามระเบียบ
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
9.1.4 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร ตามระเบียบ
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
9.1.5 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามระเบียบว่าด้วย การเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
9.2 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทาความสะอาดที่ทาการ ค่าบริการและสถานที่ ค่าจัด
งานต่าง ๆ
9.3 การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง การเช่าและการจ้างที่ปรึกษา ครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000
บาท
9.4 ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติจ่ายเงินบารุงการศึกษา ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท
9.5 อนุมัติจ่ายเงินบารุงการศึกษาตามรายจ่ายดังต่อไปนี้
9.5.1 ค่าซ่อมแซมบ้านพักหรืออาคารที่พัก ที่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
9.5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท
9.5.3 ค่าครุภัณฑ์ซึ่งมีราคาไม่เกินหน่วยละ 200,000 บาท
9.5.4 รายจ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะ
9.5.4.1 รถจักรยาน 2 ล้อ รถจักรยานยนต์
9.5.4.2 รถยนต์ซึ่งซื้อเพื่อทดแทนคันเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี
หรือที่กาหนดไว้ในกรอบอัตราครุภัณฑ์
9.6 การอนุมัติให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9.7 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้
ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
************************************************************************************************
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ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล
(Job Description) ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
…………………………………………………………………………………………………………………
รองผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1. นางสาวพวงแก้ว สาระโภค ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อานวยการวิทยาลัย รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ทาหน้าที่วางแผน กากับ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
บริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความชานาญในงานที่
รับผิดชอบ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ธารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการทางานด้วยความ
ผูกพันยึดมั่นในองค์กร พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กรที่มี
สมรรถนะในระดับสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งติดตามนิเทศและกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ และกลุ่มงานบริหาร
ทัว่ ไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1. วางแผนและพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้แก่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ และกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป
1.2. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
1.3. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มและดูแลกากับติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามนโยบายของวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ
1.4 เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มในการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนกากับบทบาท
หน้าที่ และเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรในกลุ่มงาน
1.5. ประสานงานกับรองผู้อานวยการทุกกลุ่ม เพื่อให้การดาเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติงานประจาปีของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.6. ติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
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1.7. จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีของกลุ่มร่วมกับบุคลากรในกลุ่มให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนของวิทยาลัยและรวบรวมแผนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มทาเป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี
ของวิทยาลัย
1.8. ประเมินผล การปฏิบัติงานประจาปีของหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรในกลุ่ม
1.9. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงของกลุ่มและของวิทยาลัยให้คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.10.สรุปผลงานประจาปีและรวบรวมสรุปรายงานประจาปีของวิทยาลัย จัดพิมพ์และเผยแพร่
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฏีและแผนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการบริการ การให้คาปรึกษา การแนะนา การอบรม การถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายใน ภายนอก หรือต่างประเทศ โดยในด้านนี้ให้ผู้วิเคราะห์งาน
นาหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ รวมถึงงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้
3.1 เผยแพร่รายงานประจาปีของวิทยาลัย
3.2 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของวิทยาลัย
3.3 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ
3.4 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากร เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ
3.5 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
3.6 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.7 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการของวิทยาลัย
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้
6.2.1 อนุกรรมการสาขาวิชาการ
6.2.2 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
เป็นต้น
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2. นางนิสากร วิบูลชัย

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อานวยการวิทยาลัย รับผิดชอบงานกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โดยด้าน
การวิจัยและการจัดการความรู้ เร่งรัดพัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สนับสนุน
การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ สังคมและวิชาชีพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ เสริมสร้างขวัญและกาลัง
ใจของอาจารย์ในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ด้านบริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการวิชาการ และงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคม ที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการให้
บริการวิชาการและงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย ส่งเสริมการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอ
ต่อการ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1.ด้านบริหาร
1.1 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย กาหนดนโยบายและแผนดาเนินงานของวิทยาลัย
1.2 กาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการคือ
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และกลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ
1.3 วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของ
วิทยาลัย
1.4 มอบหมายติดตามกากับดูแลและนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มให้เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.5 ดาเนินการและติดตามกากับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐของกลุ่มกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.6 ประสานงานและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกลุ่มกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการในภาพรวม
ของกลุ่มงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.7 ประเมินผลการดาเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
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2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคูม่ ือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านบริการ
3.1 สารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของบุคลากรด้านสุขภาพ
3.2 จัดทาหลักสูตร / โครงการ /พิจารณา ตรวจสอบโครงการ นาเสนอเพื่อขออนุมัติจัดอบรม
3.3 ร่วมดาเนินการจัดอบรมตามแผนที่กาหนดไว้
3.4 ประเมินผลหลักสูตร / โครงการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
3.5 เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับสมาชิกกลุ่มงานและบุคคลอื่นในองค์กรตามโอกาส
3.6 เป็นที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1-4
3.7 เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการสาหรับนักศึกษาในที่รับผิดชอบตามที่กลุ่มวิชาการมอบหมาย
3.8 เป็นที่ปรึกษาสาหรับการจัดกิจกรรมทานุบารุงและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน
3.9 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่างๆตามที่รับมอบหมาย
3.10. เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยและเครือข่าย
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
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5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้
6.2.1 อนุกรรมการสาขาวิชาการ
6.2.2 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
เป็นต้น
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3. นางภรรวษา จันทศิลป์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อานวยการวิทยาลัย รับผิดชอบงาน 2 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยงานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา และ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย งานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา งาน
สุขภาพและบริการนักศึกษา และ งานอาจารย์ประจาชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง
มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรกันและสอดคล้องกับค่านิยมร่วม ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนที่กาหนด ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการแต่ง
กาย การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและการร่วมทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ หรืออื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกาหนด ส่งเสริม
การบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตตามที่วิทยาลัยกาหนด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาและสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยดาเนินการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1.ด้านบริหาร
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานของวิทยาลัย
2. กาหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม
กิจการนักศึกษา
3. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและระเบียบ
ของทางราชการ
4. มอบหมายติดตามกากับดูแลและนิเทศงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
4.2 วางแผนและพัฒนานักศึกษา
4.3 การพัฒนานักศึกษาและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปรัชญานโยบายและ
วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย
4.4 การบริการนักศึกษาที่ครอบคลุมการปฏิบัติด้านงานปกครอง หอพักและสุขภาพ งานทุนการศึกษา
งานวินัยนักศึกษาและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
4.5 กรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสาขาต่างๆ ศิษย์เก่าดีเด่น
4.6 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มกิจการนักศึกษา
5. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการดาเนินงานของกลุ่มกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักศึกษาและนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงานของ
กลุ่มกิจการนักศึกษา
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7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงของกลุ่มกิจการนักศึกษาและของวิทยาลัยให้คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
8. ดาเนินการและติดตามกากับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐของกลุ่มอานวยการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของกลุ่ม/กลุ่มงานอื่นๆ
10. สรุปผลงานประจาปีและรวบรวมสรุปรายงานประจาปีของวิทยาลัย จัดพิมพ์และเผยแพร่
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในการศึกษาภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านบริการ
3.1 อบรม ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย
3.3 พิจารณาและมอบหมายการจัดเตรียมสถานที่พัก อุปกรณ์ ของใช้ที่จาเป็น ในการเข้าพักในวิทยาลัย
ของนักศึกษา
3.4 เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ในกลุ่มกิจการนักศึกษา และชมรมนักศึกษาต่างๆ
3.5 เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับสมาชิกกลุ่มและบุคคลอื่นในองค์กรตามโอกาส
3.6 เป็นที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4
3.7 เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการสาหรับนักศึกษาในที่รับผิดชอบตามที่กลุ่มวิชามอบหมาย
3.8 เป็นที่ปรึกษาสาหรับการจัดกิจกรรมทานุบารุงและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน
3.9 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่างๆตามที่รับมอบหมาย
3.10. เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยและเครือข่าย
3.11. การบริการอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้
6.2.1 อนุกรรมการสาขาวิชาการ
6.2.2 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
เป็นต้น
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4. นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อานวยการวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ
ภายในกลุ่มวิชาการ ในด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน รวมทั้งคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตทั้งในและนอกหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตพยาบาล
การส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพกับพันธกิจอื่น และการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งติดตามนิเทศและกากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาทั้ง 7 กลุ่ม
วิชา งานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษาและงานบริหารการศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1. กาหนดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2. วางแผน กากับ ติดตามการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามระบบและกลไกการทางานคุณภาพ ตาม
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงการ
บริหารหลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้โดยการจัดทาแผนการจัด
การศึกษา และประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนการจัดภาระงานการสอนของอาจารย์ โดยประสานงาน
ร่วมกับกรรมการหลักสูตร
3. กากับ ติดตาม และช่วยเหลือ การดาเนินงานของงานจัดการศึกษา และงานทะเบียน วัด และ
ประเมินผลให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
4. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการวิจัยในชั้นเรียน คลินิก และชุมชน
5. ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อกาหนดแผนงานการบูรณาการการบริการวิชาการ และ
การทาวิจัย เพื่อนาความรู้หรือประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
6. วางแผน ควบคุม กากับ ติดตาม การใช้งบประมาณด้านการจัดการศึกษา งานทะเบียน การวัด และ
ประเมิน
7. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถานบริการสุขภาพทุกระดับ และ
ชุมชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
8. ให้การช่วยเหลือและคาปรึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระหว่างการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน โดยการจัดทีมนิเทศ
9. ประเมินผลการดาเนินการ การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิชาการประจาปีการศึกษา รวมถึง
งบประมาณของการบริหารงานวิชาการทั้งหมด
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10. วางแผนอัตรากาลัง คัดเลือก และพัฒนาสมรถนะอาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลโดยประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. วิเคราะห์ จัดทาภาระงานด้านวิชาการ
12. จัดทาตัวชี้วัดด้านวิชาการและประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
2. ด้านวิชาการ
2.1 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านบริการ
3.1 อบรม ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 ร่วมจัดทาคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย
3.3 ร่วมจัดเตรียมสถานที่เรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนของ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.4 มีส่วนร่วมประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
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5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
เป็นต้น
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. วางแผนและพัฒนาการศึกษาการควบคุมภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
2. ดาเนินการกลั่นกรองและพิจารณาการเปิดและการปิดหลักสูตรและเสนอความเห็นชอบต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป
3. ดาเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
4. ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กาหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
5. ควบคุมกากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญ
6. ควบคุมกากับให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ
ระเบียบของทางราชการ
8. นิเทศ ติดตาม กากับดูแลการจัดการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
9. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษาการควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
10. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกกลักสูตร
11. ประเมินผลและนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงาน
12. ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของกลุ่มงานอื่นๆ
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
14. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
******************************************************************************

๖๑

หัวหน้ากลุ่มวิชา 6 กลุม่ วิชา
1. นางสาวพัชรี

นุ่นแสง

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวมจานวน 9 คน
(รวมรองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ) มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จานวน 6 รายวิชา ได้แก่ 1) การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 2) ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2, 3) การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 3, 4) ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3, 5) การพยาบาลผู้ใหญ่ และ 6)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
-จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
-จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯ ให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุมกากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน หรือ
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หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
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5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น
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2. นางสาวณฐพร คาศิริรกั ษ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวม
จานวน 8 คน (รวมรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ) มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จานวน 7 รายวิชา ได้แก่ การ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 การสร้างเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และมนุษย์
และการอยู่ร่วมกัน และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลรวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ

๖๖
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น

๖๗
3. นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวมจานวน
5 คน มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการพยาบาลเด็ก รายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก รายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล และรายวิชา การฝึกประสบการณ์ร่วมยอด และเป็นคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๖๘
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎีและ ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.3 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.4 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.5
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.6 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.7 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.8 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.9 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ

๖๙
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น

๗๐
4. นางเนาวรัตน์ สุขณะล้า

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา
จานวน 5 คน มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จานวน 3 รายวิชา ได้แก่ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต และการสสื่อสาร การสอนและการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๗๑
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคูม่ ือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การะเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ

๗๒
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น

๗๓
5. นางสาวสิวาพร พานเมือง ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดทารกและการผดุงครรภ์ โดยมีสมาชิกในกลุ่ม
วิชา รวมจานวน 12 คน (รวมรองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) มีรายวิชา
ที่รับผิดชอบ จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 และปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน
ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๗๔
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ

๗๕
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น

๗๖
6. นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา
รวมจานวน 8 คน (รวมรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จานวน 8 รายวิชา
ได้แก่ 1) รายวิชา หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล 2) ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
3) วิจัยทางการพยาบาล 4) บริหารทางการพยาบาล 5) ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล 6) จริย
ศาสตร์ และกฎหมายวิชาชีพ 7) แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 8) มโนมติและกระบวนการ
พยาบาล และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๗๗
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ

๗๘
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น

๗๙
7. นางสาวสาคร อินโทโล่

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวม
จานวน 4 คน มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ 1) การพยาบาลผู้สูงอายุ 2) ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 3) การรักษาโรคเบื้องต้น และ 4) ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น และเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งดาเนินงานใน
หน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
2. ด้านบริหาร
2.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
-จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
-จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯ ให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุมกากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๘๐
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.11 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล
3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษา
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ

๘๑
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อานวยการ
กลุ่มวิชาการเป็นต้น
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในตาแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. วางแผนและพัฒนาการศึกษาการควบคุมภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
2. ดาเนินการกลั่นกรองและพิจารณาการเปิดและการปิดหลักสูตรและเสนอความเห็นชอบต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป
3. ดาเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
4. ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่
กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ควบคุมกากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสาคัญ
6. ควบคุมกากับให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ
ระเบียบของทางราชการ
8. นิเทศ ติดตาม กากับดูแลการจัดการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
9. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษาการควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
และงานพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
10. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกกลักสูตร
11. ประเมินผลและนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงาน
12. ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของกลุ่มงานอื่นๆ
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
14. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน

**********************************************************************
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อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
1. นางอรุณี

ศรีสุยิ่ง

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นสมาชิกในกลุ่มงานยุทธศาสตร์แ ละประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่กลุ่มวิชารับผิดชอบ
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนที่รับผิดชอบ
เสนอผู้บริหารและงานทะเบียนและประมวลผลตามลาดับ
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1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
ปฏิบัติงานในงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา และรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ตามลาดับ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
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2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นสมาชิกในกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดูแลงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
2. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่กลุ่มวิชารับผิดชอบ
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนที่รับผิดชอบ
เสนอผู้บริหารและงานทะเบียนและประมวลผลตามลาดับ
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
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1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
ปฏิบัติงานในงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามลาดับ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. นางสาวสุปิยา วิริไฟ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นสมาชิกในกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และ
กิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
3. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชาที่กลุ่มวิชารับผิดชอบ
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนที่รับผิดชอบ
เสนอผู้บริหารและงานทะเบียนและประมวลผลตามลาดับ
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
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1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
ปฏิบัติงานในงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบ
ดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม ในโครงการ /กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอหัวหน้า
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ และรองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ตามลาดับ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

๙๑
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. นางสาวสุภาพร

ประนัดทัง

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นสมาชิกในกลุ่มงานบริการวิชาการ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และกิจกรรม
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
4. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.4
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่กลุ่มวิชารับผิดชอบ
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนที่รับผิดชอบ
เสนอผู้บริหารและงานทะเบียนและประมวลผลตามลาดับ
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
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1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
ปฏิบัติงานใน กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม ในโครงการ /กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอหัวหน้า
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ และรองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ตามลาดับ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. นางสาวกัญยา ทูลธรรม

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทากและการผดุงครรภ์ 2 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน
ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.5
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนภาคปฏิบัติในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและ
ประเมินผลการนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่รับผิดชอบ เสนอหัวหน้า
กลุ่มวิชา และเสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
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1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. นางอักษราณัฐ สุทธิประภา

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทากและการผดุงครรภ์ 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน
ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.6
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนภาคปฏิบัติในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัด
และประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่รับผิดชอบ เสนอหัวหน้า
กลุ่มวิชา และเสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๙๙
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๐๐
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๑
7. นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา ทางการพยาบาลมารดาทากและการผดุงครรภ์ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.7
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัด
และประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่รับผิดชอบ เสนอหัวหน้า
กลุ่มวิชา และเสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๐๒
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๐๓
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๔
8. นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา ทางการพยาบาลมารดาทากและการผดุงครรภ์ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.8
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัด
และประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่รับผิดชอบ เสนอหัวหน้า
กลุ่มวิชา และเสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๐๕
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ งานทะเบียน วัดและ
ประเมินผลการศึกษา กลุ่มวิชาการ
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๐๖
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๗
9. นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา ทางการพยาบาลมารดาทากและการผดุงครรภ์ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.9
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัด
และประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่รับผิดชอบ เสนอหัวหน้า
กลุ่มวิชา และเสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๐๘
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๐๙
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑๐
10. นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน
รายวิชา ทางการพยาบาลมารดาทากและการผดุงครรภ์ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.10
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และแนวทางการวัด
และประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่รับผิดชอบ เสนอหัวหน้า
กลุ่มวิชา และเสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๑๑
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๑๒
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

**********************************************************************
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อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1. นายเรณุวัฒน์

โคตรพัฒน์ ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์
วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชา วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ่มวิชาการ ร่วมวิเคราะห์ วางแผน การบริหารหลักสูตร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และควบคุมกากับให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล และดาเนินงานทุกอย่างให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่
รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา แผนการสอนรายบท และแผนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ/สอน และจัดแฟ้มการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
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1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มวิชาการ เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย และบริหารแผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มวิชาการ
ในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
1.2 การจัดทาแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan) ปฏิทินการศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอนประจาปีการศึกษา และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาการ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- จัดทาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารหลักสูตรของวิทยาลัย
3.2 ให้ข้อมูลและวางแผนบริการด้านวิชาการ ทั้งการฝึกอบรม การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับ
อาจารย์ นักศึกษาบุคลากรและชุมชนทั้งภายในและนอกสถาบัน
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน
การรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ เป็นต้น

๑๑๗
2. นางขนิษฐา

ธนสมบัติ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชามนุษย์และ
การอยู่ร่วมกัน และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกับกลุ่มวิชากาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์
สาหรับนักศึกษา
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๑๘
1.1.14
1.1.15
และชุมชน
1.1.16
ถูกต้อง
1.1.17
1.1.18
1.1.19

ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๑๙

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๐
3. นายวีระชัย

อิ่มนาขาว ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชารายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา รับมอบหมาย
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติร่วมกับกลุ่มวิชา
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
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1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. นายชาติ ไทยเจริญ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.4
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ.4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๒๔
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
งานครูประจาชั้น กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
การดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานครูประจาชั้น
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๒๕
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒๖
5. นายกิตติศักดิ์

ไกรจันทร์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารใน รายวิชา การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.5
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ทีร่ ับมอบหมาย
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๒๗
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบ การบริการวิชาการในชุมชน และงาน
บริการตามที่รับมอบหมาย การบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานเทคโนสารสนเทศและฐานข้อมูล
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. นายดิษฐพล ใจซื่อ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.6
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่
รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
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1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบและบริหาร
แผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๓๑
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๒
7. นายศุภกฤต

สุริโย

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชา การสร้างเสริม
สุขภาพ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.7
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การสร้างเสริมสุขภาพ
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่รับมอบหมาย
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ ทาการนิเทศและประเมินผล
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน

๑๓๓
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบงานด้านคุณธรรมจริยธรรม และบริหาร
แผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๓๔
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

**********************************************************************
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อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1. นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน รายวิชา นวัตกรรม
ทางการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน
ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบดาเนินการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติงานประจา และพัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานของวิทยาลัย ดาเนินงานบริหารจัดการงาน โดยการ
นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวันรุ่น และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับผิดชอบ คือนวัตกรรมทางการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น 1
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4 และ มคอ. 5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
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1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษ ทั้งภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ คือ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ และโครงการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจาปี
และคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
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2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓๘
2. นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา โดยมีงานที่รับผิดชอบหลักคือ งานทุนและ
อาจารย์ที่ปรึกษา งานสุขภาพและบริการนักศึกษา และงานอาจารย์ประจาชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา
และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม
กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานสวัสดิการนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
รับผิดชอบรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 รายวิชา การออกกาลังกาย โดยดูแลการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล ดาเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มงานสวัสดิการ
นักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี /โครงการ ของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจาในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
1.8 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของกลุ่มงาน
สวัสดิการนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.9 ประสานความร่วมมือด้านสวัสดิการนักศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่น
ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานด้านสวัสดิการนักศึกษา
1.11 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.12 ประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

๑๓๙
2. ด้านวิชาการ
2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา คู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการนักศึกษา
3.2 ให้ข้อมูลและวางแผน ดาเนินการบริการด้านสวัสดิการนักศึกษา
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสุขภาพ
3.6. ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน
การรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

๑๔๐

5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนรอง
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

๑๔๑

3. นางกานต์รวี โบราณมูล

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
นวัตกรรมทางการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน
ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา นวัตกรรมทางการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4 และ มคอ. 5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนการฝึกปฏิบัติและประเมินผลภาคปฏิบัติ
นักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
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1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ ประจากลุ่มวิชากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ รับผิดชอบงานศูนย์
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงาน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม
ข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรคือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วมประชุม
ประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดงความ
เคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. นางสาวเฌอร์นินทร์

ตั้งปฐมวงศ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชี่รับมอบหมาย
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนการฝึกปฏิบัติและประเมินผล
ภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๔๕
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงาน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๔๖
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔๗
5. นายวสันต์

ศรีแดน

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.4
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลเด็กและวัยรุ่น
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชี่รับมอบหมาย
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนการฝึกปฏิบัติและประเมินผล
ภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

๑๔๘
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ มีการ
ดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงาน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๔๙
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

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

๑๕๐

อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1. นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นร่วมในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 2,3 และการพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นอาจารย์ที่ดูแลงานทรัพยากรบุคคล ร่วมในการวิเคราะห์
วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับมอบหมาย
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การฝึกงานของนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียน วัดและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา

๑๕๑
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ่มวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย

๑๕๒
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๓
2. นางมลฤดี

แสนจันทร์ ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหาร
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศ
ภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. ที่รับผิดชอบ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา ภาคปฏิบัติที่รับผิดชอบ
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและวัด ประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๑๕๔
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19

ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบ การจัดการความรู้ การบริหาร
แผนงาน/โครงการ ด้านการวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๕๕
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๖
3. นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนวัดและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

๑๕๗
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาชีพทางสุขภาพ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้
มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ /กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๕๘
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕๙
4. นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

๑๖๐
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ /กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๖๑
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖๒
5. นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

๑๖๓
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบบริหารงานด้านสุขภาพ แผนงาน/
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือการแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. นางสาววรรวิษา สาราญเนตร

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการ
วิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.4
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
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1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๖๗
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือการแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖๘
7. นายอนุชา ไทยวงษ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.5
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

๑๖๙
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ
ให้มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๗๐
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

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

๑๗๑

อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1. นายผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชาการรักษาโรค
เบื้องต้น และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การฝึกงานของนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา

๑๗๒
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบงานวิจัย บริหารแผนงาน/
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย

๑๗๓
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๔
2. นางอักษ์ศรา

กะการดี

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การพยาบาล
ผู้สูงอายุ และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานใน
หน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับผิดชอบ
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

๑๗๕
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ
โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ /กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือ งานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี พูดดี ทาดี
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๗
3. นางสาวพนิดา โยวะผุย

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การพยาบาล
ผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับผิดชอบ
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 4 และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

๑๗๘
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๗๙
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

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

๑๘๐

อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1. นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4, และ มคอ. 5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล

๑๘๑
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงาน
ทุนการศึกษา บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย

๑๘๒
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๓
2. นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4, และ มคอ. 5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๑๘๔
1.1.15
และจิตเวช
1.1.16
ถูกต้อง
1.1.17
1.1.18
1.1.19

ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้
มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๘๕
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๖
3. นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4, และ มคอ.5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติและประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๑๘๗
1.1.15
และจิตเวช
1.1.16
ถูกต้อง
1.1.17
1.1.18
1.1.19

ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบงานอาจารย์ประจาชั้นและส่งเสริมวินัย
นักศึกษา บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๘๘
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘๙
4. นางสาวศุภรดา วงศ์จาปา

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.4
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4, และ มคอ.5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๑๙๐
1.1.15
และจิตเวช
1.1.16
ถูกต้อง
1.1.17
1.1.18
1.1.19

ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการทางสุขภาพ รับผิดชอบงานบริการ
วิชาการ บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการทางสุขภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๙๑
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี พูดดี ทาดี
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙๒
๕. นางสาวภัทรินทร์ ศรีหนอ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.5
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3,4, และ มคอ.5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๑๙๓
1.1.15
และจิตเวช
1.1.16
ถูกต้อง
1.1.17
1.1.18
1.1.19

ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการทางสุขภาพ รับผิดชอบงานบริการ
วิชาการ บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการทางสุขภาพ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๑๙๔
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี พูดดี ทาดี
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

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

๑๙๕
อาจารย์ประจา แบ่งตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
1. นางอรุณี

ทอมสันป์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ นอาจารย์ป ระจ าในกลุ่ มวิช าบริหารและพื้นฐานการพยาบาล รับผิ ดชอบเป็นผู้ บริห ารรายวิช า วิจัย
ทางการพยาบาล และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารรายวิ ช าและการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละนิ เ ทศภาคปฏิ บัติ ในรายวิ ช าที่รับ ผิ ด ชอบ วิ จัย เพื่ อพั ฒ นาการศึ กษาและพัฒ นางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข และแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรับผิดชอบ
งานด้านการวิจัยและ
นวตกรรม รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.1
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับ
นักศึกษาในรายวิชา มโนมติและทฤษฏีทางการพยาบาล
1.1.7 จัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา

๑๙๖
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบริหารและพื้นฐานการ
พยาบาล
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มบริหารและพื้นฐานการ
พยาบาล
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพื้นฐานการ
พยาบาล
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบงานอาจารย์ประจาชั้นและส่งเสริมวินัย
นักศึกษา บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย

๑๙๗
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙๘
2. นายชาลี

ศิริพิทักษ์ชัย ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีสมาชิกในกลุ่ม
งาน รวมจานวน 5 คน งานที่รับผิดชอบหลักคือ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการในงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานด้าน
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล รับผิดชอบเป็นผู้บริหารรายวิชาและร่วมกับกลุ่ม
วิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษากับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัย
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี /โครงการ ของแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
และลักษณะของงานประจาในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานฯ ร่วมกับกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.8 ประสานความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่น
แหล่งฝึก ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.9 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.10 ประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็จของกลุ่มงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

๑๙๙
2. ด้านวิชาการ
2.1 รับผิดชอบรายวิชา ปฏิบัติการหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ร่วมวางแผนการสอน
และแผนการนิเทศในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.2 ให้บริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม
การจัดทาแผนงานโครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษาบุคลาการทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน
การรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ

๒๐๐
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนรอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นต้น

๒๐๑
3. นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ โดยที่รับผิดชอบหลักคือ การบริหาร
จัดการ ให้การดาเนินงานของกลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของ
วิทยาลัยและกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้ผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการทางสุขภาพ มี
ประสิทธิภาพ และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานด้านบริการทางสุขภาพ ของวิทยาลัยและการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล รับผิดชอบเป็น
ผู้บริหารรายวิชาและร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี /โครงการ ของแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
และลักษณะของงานประจาในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานฯ ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานกลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงกลุ่มงานบริการวิชาการทาง
สุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.8 ประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการทางสุขภาพ กับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.9 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.10 ประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็จของกลุ่มงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

๒๐๒
2. ด้านวิชาการ
2.1 รับผิดชอบรายวิชา ปฏิบัติการหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ร่วมวางแผนการสอน
และแผนการนิเทศในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
3.2 ให้บริการงานด้านบริการวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงาน
โครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษาบุคลาการทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน
การรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

๒๐๓

5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น

๒๐๔
4. นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พัฒนางานด้านการวิจัย /นวตกรรม การจัดการความรู้ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ และ
ผลงานวิชาการ กับต่างประเทศ และดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1.1 รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี /โครงการ ของแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
และลักษณะของงานประจาในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย
1.4 รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานฯ ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย
1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
1.6 มอบหมายติดตาม กากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กาหนด
1.7 การติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.8 ประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการทางสุขภาพ กับสถาบันการศึกษาอื่น แหล่งฝึก ชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.9 ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.10 ประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็จของกลุ่มงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

๒๐๕
2. ด้านวิชาการ
2.1 รับผิดชอบรายวิชา หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ร่วมวางแผนการสอน
และแผนการนิเทศในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี
2.3 ร่วมสอนภาคปฏิบัติ
2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการทาวิจัย
2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย
2.7 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ตารา หรือคู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.9 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
2.10 ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3.2 ให้บริการงานด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดทาแผนงาน
โครงการสาหรับอาจารย์ นักศึกษาบุคลาการทั้งภายในและต่างประเทศ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
3.6 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
4.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
4.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน
การรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

๒๐๖

5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น

๒๐๗
5. นางธีรภัทร

นวลแก้ว

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
การบริหารทางการพยาบาล และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผล
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข และแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.2
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับ
นักศึกษาในรายวิชา มโนมติและทฤษฏีทางการพยาบาล
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบริหารและพื้นฐานการ
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พยาบาล
1.1.16 จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
1.1.17 ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพื้นฐานการ
พยาบาล
1.1.19 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานรอง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา รับผิดชอบงานอาจารย์ประจาชั้น และส่งเสริมวินัย
นักศึกษา บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงาน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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8. นางสาวพัชรี

แวงวรรณ

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นอาจารย์ประจาในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม กากับ
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข และแก่ชุมชน ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งดาเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร/วิชาการ
1.1 งานหลัก
1.3
1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล และรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.2 รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับผิดชอบ
1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.4 จัดทาแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการสอน
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
1.1.5 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.6 ร่วมกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาใน
รายวิชา มโนมติและทฤษฏีทางการพยาบาล
1.1.7 ร่วมจัดทาคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติ
1.1.8 ร่วมกาหนดแผนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ สอนภาคปฏิบัติ และประเมินผล
การสอนภาคปฏิบัตินักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่กาหนดไว้
1.1.9 ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล
1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพื่อคุณภาพการวัดประเมินผล
1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา
1.1.13 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ เพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ

๒๑๑
1.1.15
พยาบาล
1.1.16
ถูกต้อง
1.1.17
1.1.18
พยาบาล
1.1.19

ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบริหารและพื้นฐานการ
จัดทาใบเบิกค่าสอนสาหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ร่วมจัดทาคาของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจากลุ่มวิชา กลุ่มบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
สรุปและรวบรวมผลงานประจาปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพื้นฐานการ
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรอง
กลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย
1.2..2 ร่วมกาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจาของวิทยาลัย
1.2.3. ร่วมจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ร่วมกาหนดการจัดทางบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ
1.2.5 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1.2.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.7 ประชุมวางแผน และให้คาปรึกษา การดาเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.8 ร่วมบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.9 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ /
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.11 สรุปผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
1.2.14 ดาเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงาน
2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป
2.5 ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ

๒๑๒
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ
3.1 ร่วมกาหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
3.2 ดาเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล การเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
4.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา
5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
****************************************************************************

๒๑๓

บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งตามลักษณะงาน
บุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ)
1. นางศิริรัตนะ

โพธิ์ศรี

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยรับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และ
ควบคุมกากับ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ ตามไตรมาศของวิทยาลัย ให้ข้อมูลด้านการเงิน พิทักษ์สิทธิ์
บุคลากรด้านการเงินของวิทยาลัย และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทาคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี
4) ดาเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) กากับ ติดตาม การดาเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ให้
ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) รายงานผลการดาเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ตามแผน
ที่วางไว้
7) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
1. ด้านการบริการ
1) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกคน
2) จัดทาบัญชีการเบิกจ่าย เงินเดือน เงินค่าเดินทางไปราชการ/นิเทศ การเบิกจ่ายในโครงการ และ
การเบิก-จ่ายอื่นๆ ตามอนุมัติการดาเนินงานของวิทยาลัย
3) บริการรับ –จ่าย และทาบัญชี การเงินเกี่ยวกับณาปนกิจ การกู้เงินสหกรณ์ ค่าตอบแทนวิชาชีพ
รวมทั้งการหักเงินค่าน้า ค่าไฟ และสวัสดิการของวิทยาลัย ตามข้อตกลงของวิทยาลัย
4) ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน /บริษทั /ห้างร้านที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อบริการต่างๆ
ของวิทยาลัย

๒๑๔
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2) ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
3) ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
4) การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5) เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/กลุ่มงาน
4.1.1 หน้าที่ก่อนการประชุม
-รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม
-รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพื่อลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม
4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม
-จดบันทึกการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
-อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง
4.1.3 หน้าที่หลังการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม
4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑๕
2. นางสาวศรีจันทร์ ทองโรจน์ ตาแหน่ง

บรรณารักษ์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล งานห้องสมุด
และงานห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย สารวจความต้องการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด วิเคราะห์
หมวดหมู่หนังสือ ทาบรรณานุกรม และฐานข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ULIBM จัดทาคู่มือการใช้ห้องสมุด ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ศึกษาค้นคว้า
การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด ตรวจสอบและบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง และดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อย่าง
ต่อเนื่องและดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. 1. ด้านบริหาร
1.1 วิเคราะห์สภาพการดาเนินงาน และปัญหา/ข้อเสนอแนะ
1.2 จัดทาแผนงานโครงการ /เขียนโครงการ /ขออนุมัติดาเนินการ
1.3 ดาเนินงาน /กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน
1.4 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ /วิเคราะห์ปัญหา/แนวทางแก้ไข
1.5 ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อแจ้งผลการดาเนินงาน และขอความร่วมมือใน
การแนะนาสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.6 ประสานงานกับอาจารย์ประจาชั้น /อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกากับติดตามให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ กรณีมีหนังสือค้างส่ง /มีค่าปรับ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ
1.7 ประสานงานกับตัวแทนจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ จากสานักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
1.8 วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือตามระบบสากล (ระบบ NLM ระบบ LC) จัดทาบรรณานุกรมหนังสือ
และฐานข้อมูลหนังสือ ในฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
1.9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด /ตามไตรมาส
1.10 สรุปผลการดาเนินงานประจาปี / แนวทางการพัฒนา
2. 2. ด้านการบริการ
เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการ การให้คาปรึกษา การแนะนา การอบรม การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
ต่างๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายใน ภายนอก หรือต่างประเทศ โดยวิเคราะห์งาน ทาหน้าที่ความรับผิดชอบใน
เชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ รวมถึงงานฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังรายละเอียด
1. ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก
1.1
1.1 บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร รวมทั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
1.2
1.2 บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า /แนะนาการสืบค้นข้อมูล

๒๑๖
1.3 แนะนาการเขียนบรรณานุกรม /การอ้างอิงสื่อประเภทต่าง ๆ
1.4 ให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูล การใช้ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
1.5 ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
2. ดูแลส่งเสริมระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ / รวดเร็ว
2.1 พัฒนาคู่มือปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
2.2 กาหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
2.3 จัดทาแบบฟอร์มการยืมหนังสือ /ยืมสิ่งของในห้องปฏิบัติการ
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
3.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
3.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
3.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
3.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
4.1.1 หน้าที่ก่อนการประชุม
-รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม
-รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพื่อลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม
4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม
-จดบันทึกการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
-อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง
4.1.3 หน้าที่หลังการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม
4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑๗
3. นางสุภาภรณ์ จันทรสอน

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยรับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และ
ควบคุมกากับ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ ตามไตรมาศของวิทยาลัย ให้ข้อมูลด้านการเงิน พิทักษ์สิทธิ์
บุคลากรด้านการเงินของวิทยาลัย และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทาคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี
4) ดาเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) กากับ ติดตาม การดาเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ให้
ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) รายงานผลการดาเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ตามแผน
ที่วางไว้
7) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ด้านการบริการ
1) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกคน
2) จัดทาบัญชีการเบิกจ่าย เงินเดือน เงินค่าเดินทางไปราชการ/นิเทศ การเบิกจ่ายในโครงการ และ
การเบิก-จ่ายอื่นๆ ตามอนุมัติการดาเนินงานของวิทยาลัย
3) บริการรับ –จ่าย และทาบัญชี การเงินเกี่ยวกับณาปนกิจ การกู้เงินสหกรณ์ ค่าตอบแทนวิชาชีพ
รวมทั้งการหักเงินค่าน้า ค่าไฟ และสวัสดิการของวิทยาลัย ตามข้อตกลงของวิทยาลัย
4) ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน /บริษัท /ห้างร้านที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อบริการต่างๆ
ของวิทยาลัย

๒๑๘
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
3.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
3.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
3.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
3.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/กลุ่ม/กลุ่มงาน
4.1.1 หน้าที่ก่อนการประชุม
-รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม
-รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพื่อลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม
4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม
-จดบันทึกการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
-อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง
4.1.3 หน้าที่หลังการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม
4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑๙
4. นายสุชาติ

เรืองวิเศษ

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ดาเนินงานให้

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหาร
1) วางแผน การดาเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ดาเนินการเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูล ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง ตามประวัติ ก.พ.7
3) ลงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) บริหารงานการเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5) กากับ ติดตาม การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและรับมอบหมาย
6) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังคาชี้แนะและนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
1) ดูแลและแนะนาบุคลากรที่ทดลองปฏิบัติราชการ
2) ดาเนินงานเรื่อง การเลื่อนระดับข้าราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3) ดาเนินงานเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย ลาออก และช่วยราชการของบุคลากร
4) ดาเนินงานเรื่อง การขอตาแหน่งให้สูงขึ้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5) ดาเนินงานเรื่อง การสรรหาข้าราชการดีเด่น การเกษียณอายุราชการ บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
6) ดาเนินงานเรื่อง การลาศึกษาต่อ การต่ออายุสมาชิกสภาการพยาบาล การขอบัตรราชการ
พนักงานและลูกจ้างประจา
7) ดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากรของวิทยาลัย
8) ดาเนินการเรื่อง ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข
9) ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน การลงเวลามา-กลับ ของบุคลากร
10) จัดสวัสดิการของเยี่ยม ของที่ระลึก ดอกไม้ และพวงรีด ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
11) จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ /ลูกจ้างประจา
12) การณาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

๒๒๐
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
3.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
3.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
3.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
3.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/กลุ่ม/กลุ่มงาน
4.1.1 หน้าที่ก่อนการประชุม
-รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม
-รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพื่อลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม
4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม
-จดบันทึกการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
-อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง
4.1.3 หน้าที่หลังการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม
4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๑
5. นางพวงเพชร

อุทาหงษ์ ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานพัสดุ และดาเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1.ด้านบริหาร
1) ร่วมประชุม และวางแผนการดาเนินงานกับหัวหน้างาน
2) พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานด้านงานพัสดุ
3) ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ
4) ติดตามข้อมูล ในระบบ web-onlineและ e-Gp
5) ลงทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง รหัสครุภัณฑ์ และเอกสารส่งงานการเงิน
6) สรุปและรายงานผลการดาเนินประจาเดือน และเสนอผู้บริหารตามแผนที่กาหนด
7) ศึกษาระเบียบหนังสือเวียนของงานพัสดุ/มติ ครม/กฎหมาย/
2. ด้านการบริการ
2.1 การดาเนินการตามกระบวนการสอบราคา
-จัดทาเอกสารขออนุมัติดาเนินการ
-จัดทาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการรับทราบ
-ติดตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากคณะกรรมการ
-ประกวดราคา/จัดทาเอกสารสอบราคา
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆและร้านค้า บริษัท
- ดาเนินการลงข้อมูลในระบบe-GP
- ขายแบบเอกสาร ลงทะเบียน รับซองเอกสาร
-จัดเตรียมเอกสารสาหรับเปกดซองสอบราคา
-ประกวดราคา/จัดทาเอกสารสรุปผลการสอบราคา
-จัดทาหนังสือแจ้งผู้ชนะการประมูล
-จัดทาสัญญา
-จัดทาเอกสารการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ
2.2 ดาเนินการจ้างเหมาบริการตามกระบวนการ เช่น
-จ้างเหมาอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ต่อเติมต่างๆ
-จ้างเหมารถยนต์
-จ้างเหมาน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
2.3 ดาเนินการในการตกลงราคา ได้แก่
-จัดซื้อหนังสือ /วารสาร /สิ่งพิมพ์
-จัดซื้อตามโครงการกลยุทธ์/โครงการประจา
-จัดซื้อตกลงราคาอื่นๆ
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3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
3.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
3.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
3.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
3.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/กลุ่ม/กลุ่มงาน
4.1.1 หน้าที่ก่อนการประชุม
-รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม
-รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพื่อลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม
4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม
-จดบันทึกการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
-อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง
4.1.3 หน้าที่หลังการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม
4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*****************************************************************************
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บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งตามลักษณะงาน
บุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างประจา)
1. นายสุเทพ

โคจรานนท์ ตาแหน่ง

พนักงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรับผิดชอบ อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และดาเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน
2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย
3) ดูแล อานวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย
4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน้าต่างๆ ตามที่กาหนด
5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย
6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการดาเนินงานประจาวัน เสนอผู้บริหาร
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๔
2. นายอภินันท์

นันทะเสน

ตาแหน่ง

พนักงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรับผิดชอบ อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และดาเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน
2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย
3) ดูแล อานวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย
4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน้าต่างๆ ตามที่กาหนด
5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย
6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการดาเนินงานประจาวัน เสนอผู้บริหาร
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๕
3. นายวิไล

ประทุมสังข์

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรับผิดชอบ อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และดาเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน
2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย
3) ดูแล อานวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย
4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน้าต่างๆ ตามที่กาหนด
5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย
6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการดาเนินงานประจาวัน เสนอผู้บริหาร
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๖
4. นางสาวสุนี

จันใต้

ตาแหน่ง

แม่บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง แม่บ้าน โดยรับผิดชอบ ด้านสวัสดิการต่างๆของวิทยาลัย ดูแล
งานการเจ้าหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ และประสานงานกับหน่วยงานราชการทางจังหวัด และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนการดาเนินงานในหน้าที่ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพ
2) จัดทาทะเบียนเกี่ยวกับการเงินสวัสดิการ การรับ๘ส่งหนังสือ และออกเลขหนังสือราชการ
3) เบิก-จ่าย เงินสวัสดิการ และจัดสวัสดิการของเยี่ยม ของที่ระลึก ดอกไม้ และพวงรีด ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน
4) ดาเนินการประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากรของวิทยาลัย
5) ดูแลสวัสดิการอาคารสถานที่ อาหารและอาหารว่าง ของแขกที่มาเยียน
6) ดูแลสวัสดิการ อาหารและอาหารว่าง สาหรับการประชุม/อบรม ตามที่ได้รับการประสานงาน
7) ดูแลการรับ-ส่ง หนังสือ ทางราชการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8) ดูแลสถานที่ ที่เป็นศิริมงคลของวิทยาลัย เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธลีลา พระพรหมธาดา
และศาลตายาย เป็นต้น
9) ดูแลเรื่องการออกเลขหนังสือ การส่งหนังสือเพื่อขออนุมัติต่างๆ
10) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังคาชี้แนะและนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๗
5. นางพิสมัย

ประทุมสังข์

ตาแหน่ง

แม่บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง แม่บ้าน โดยรับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความ
สะอาดทั่วไป และการเบิกจ่ายสิ่งของที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนการดาเนินงานในหน้าที่ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพ
2) ประชุมทีมงานในการแบ่งบทบาทและโซนในการรับผิดชอบ และบริหารงาน
3) จัดทาทะเบียนบัญชี วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร สิ่งแวดล้อม และหอประชุม
4) เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบการใช้งานของ บุคลากรในทีมงาน
5) ดาเนินการประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากรของวิทยาลัย
6) ดูแลสวัสดิการอาคารสถานที่ อาหารและอาหารว่าง ของแขกที่มาเยียน
7) ดูแลสวัสดิการ อาหารและอาหารว่าง สาหรับการประชุม/อบรม ตามที่ได้รับการประสานงาน
8) ดูแลเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่ ห้องผู้บริหาร และห้องประชุมอินถวา
9) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังคาชี้แนะและนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒๘
6. นางสุธารส ยอดเจริญ

ตาแหน่ง

แม่บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง แม่บ้าน โดยรับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความ
สะอาดทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา และการเบิกจ่ายสิ่งของที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลสวัสดิการ
และภาวะสุขภาพของนักศึกษา และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนการดาเนินงานในหน้าที่ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพ
2) จัดทาทะเบียนบัญชี วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหอพัก และห้องชมรมต่างๆ
3) เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบอุปกรณ์ สวัสดิการหอพักและห้องสุขภาพ
4) ดาเนินการประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพประจาปี ของนักศึกษาของวิทยาลัย
5) ดูแลอาคารสถานที่ ศาลารับรอง ห้องสุขภาพ และห้องชมรมต่างๆ
6) ดูแลสวัสดิการ การเจ็บป่วย การเยี่ยม และการร่วมงานพิธีต่างๆของนักศึกษา
7) ประสานบุคลากร เกี่ยวกับการไปร่วมงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย
8) จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์ พวงมาลา หรือพานพุ่ม และอื่นๆ ตามที่ระบุ ในงานด้านทานุฯ ที่จะไปร่วม
ให้ถูกต้อง และพร้อมที่จะนาไปใช้ได้
9) ประสาน เรื่องรถ การเดินทาง และเอื้ออานวยความสะดวกในการไปร่วมงานด้านทานุฯ
10) สรุป รวบรวมข้อมูลการไปร่วมงานด้านทานุฯ และนาไปถอดบทเรียนที่ได้รับ และนาไปพัฒนา
11) จัดทาฐานข้อมูลด้านทานุฯ ภาวะสุขภาพนักศึกษา และงานทุนการศึกษาของนักศึกษา
12) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นาไปพัฒนาต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย

๒๒๙
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

7. นายชูชาติ

ปากเมย

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ บริการยืม-คืน หนังสือ และ
วารสารฉบับล่วงเวลา จัดหนังสือขึ้นชั้น เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ประจาวัน งานบารุงรักษาทรัพยากร เข้าเล่มหนังสือ
ใหม่ และวารสารฉบับใหม่ หุ้มปกพลาสติก ตรวจคัดหนังสือ วารสารชารุด เพื่อซ่อม สารวจ/เบิกอุปกรณ์
สานักงานที่ต้องใช้ในห้องสมุดเสนอเบิกทุกวันอังคาร จัดเก็บวารสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสารฉบับล่วงเวลา
รวบรวมเล่มวารสารแต่ละรายชื่อ เพื่อรวมเล่มให้บริการเป็นฉบับล่วงเวลา เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน
1.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี/เดือน/สัปดาห์/วัน/สะดวกต่อการปฏิบัติงาน/ประเมินได้
1.2 เขียนภาระงานประจาวัน/เพื่อประเมินภาระงาน/ตรวจสอบได้
1.3 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด/ตามไตรมาส
1.4 สรุปผลงานประจาปี/แนวทางการพัฒนา
2. งานบารุงรักษาทรัพยากร
2.1 เข้าเล่มหนังสือใหม่ และวารสารฉบับใหม่พร้อมหุ้มปกพลาสติก
2.2 ตรวจคัดหนังสือ วารสารชารุด เพื่อซ่อม
3. จัดเก็บวารสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสารฉบับล่วงเวลา (จัดเก็บประจาเดือน)
4. ซ่อมหนังสือ ตามขั้นตอนการซ่อมหนังสือ
5. ประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
5.1 กากับติดตามระเบียบการยืม-คืน กรณีมีหนังสือค้างส่ง และมีค่าปรับ
5.2 กรณีที่หาทรัพยากรไม่พบในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ
5.3 ประสานงานกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
6. การบริการ
6.1 บริการยืม-คืน หนังสือ และวารสารฉบับล่วงเวลา
6.2 บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า /แนะนาการสืบค้นข้อมูล
6.3 ดูแลความเรียบร้อยตามชั้นหนังสือ /ตรวจชั้นหนังสือ
6.4 จัดเก็บวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา

๒๓๐
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

8. นางสุรีย์พร

ทาทอง

ตาแหน่ง

พนักงานพิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ. โดยรับผิดชอบ งานพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ
พัสดุ ที่ใช้ในสานักงาน โครงการ และการปฏิบัติงานต่างๆของวิทยาลัย และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 การบริหารจัดการงานพัสดุ
1.) ร่วมประชุม และวางแผนการดาเนินงานกับหัวหน้างาน
2) พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานด้านงานพัสดุ
3) ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ
4) ติดตามข้อมูล ในระบบ web-onlineและ e-Gp
5) ลงทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง รหัสครุภัณฑ์ และเอกสารส่งงานการเงิน
6) สรุปและรายงานผลการดาเนินประจาเดือน และเสนอผู้บริหารตามแผนที่กาหนด
7) ศึกษาระเบียบหนังสือเวียนของงานพัสดุ/มติ ครม/กาหมาย/

๒๓๑
1.2 การดาเนินการตามกระบวนการสอบราคา
-จัดทาเอกสารขออนุมัติดาเนินการ
-จัดทาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการรับทราบ
- ติดตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากคณะกรรมการ
- ดาเนินการลงข้อมูลในระบบ MIS
- ลงทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2.3. ดาเนินการตามกระบวนการตกลงราคา ได้แก่
-จัดซื้อตามไตรมาศ
-จัดซื้อตามโครงการกลยุทธ์/โครงการประจา
-จัดซื้อตกลงราคาอื่นๆ
2.4. ดาเนินการตามกระบวนการจาหน่ายพัสดุ
2.5. ลงทะเบียนรหัสครุภัณฑ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๒
9. นางสาวอรวรรณ

สมัครประโคน

ตาแหน่ง

พนักงานพิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่
มอบหมาย และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ที่ได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผน การดาเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่
2) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน การลงเวลามา-กลับ ของบุคลากร
3) ลงข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานข้อมูล และเสนอผู้บริหารทุกวัน
4) ดูแลระบบการลาต่างๆ ของบุคลากรในวิทยาลัย และลงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5) กากับ ติดตาม เรื่อง การมาปฏิบัติงานของบุคลากร
6) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังคาชี้แนะและนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๓
10. นางสมจิตร

น้อยอาษา

ตาแหน่ง

พนักงานพิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานทะเบียนและวัดประเมินผล
พิมพ์เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวัดประเมินผล เช่น การทาข้อสอบ การรวบรวมข้อสอบ การเฉลยข้อสอบโดย
ผ่านเครื่องตรวจข้อสอบ และการประมวลผล รวมทั้งการทาลายข้อสอบ และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบกลไกในการจัดทาข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ
3) การพิมพ์ข้อสอบ จัดข้อสอบ ส่ง-รับข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ อย่างเป็นระบบ
4) ดาเนินการทาลายข้อสอบเมื่อถึงกาหนดเวลา
5) การวิเคราะห์ข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วได้มาตรฐานเพื่อดาเนินการจัดทาคลัง
ข้อสอบต่อไป
6) ประสานงานกับอาจารย์ที่ส่งข้อสอบ เพื่อการตรวจสอบ ป้องกันข้อผิดพลาด
7) ร่วมในการตรวจสอบการทาฐานข้อมูลของนักศึกษา
8) ให้บริการศิษย์เก่า / นักศึกษา ในเรื่องการขอผลการศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9) ร่วมทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
10) ร่วมตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการศึกษา
11) ร่วมตรวจสอบใบปลดหนี้ของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
12) ร่วมให้บริการสวัสดิการแก่บุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในงานที่กลุ่มวิชาการดาเนินงาน หรือ
ได้รับการประสานงานให้ช่วยเหลือ
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย

๒๓๔
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

11. นายสุจิตร

กาฬการ

ตาแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง พนักงานขับรถ โดยรับผิดชอบ รับ-ส่ง บุคลากรของวิทยาลัย และ
วิทยากรรวมทั้งแขกที่มาเยียนของวิทยาลัย อย่างสุภาพ สร้างความประทับใจ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย
2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามที่ได้รับอนุมัติ
3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ
4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั้ง
5) บารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ
6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการชารุด
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๕
12. นางจงกล

พุ่มเข็ม

ตาแหน่ง

พนักงานซักฟอก

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยรับผิดชอบ ดูแลและเอื้ออานวยความ
สะดวกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ
2) พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
3) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ดูแล บารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอน
นักศึกษาพยาบาล
5) ให้คาแนะนาแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย
6) จัดทาทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
7) จัดทาคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่สาคัญ
8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อชารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร
9) จัดทาแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
10) ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
11) กากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ
12) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี้แนะ นาไปใช้พัฒนาต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๖
13. นางชุลีพร

ปากเมย

ตาแหน่ง

พนักงานประกอบอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยรับผิดชอบ ดูแลและเอื้ออานวยความ
สะดวกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1.ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ
2) พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
3) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ดูแล บารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอน
นักศึกษาพยาบาล
5) ให้คาแนะนาแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย
6) จัดทาทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
7) จัดทาคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่สาคัญ
8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อชารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร
9) จัดทาแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
10) ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
11) กากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ
12) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี้แนะ นาไปใช้พัฒนาต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓๗
14. นางวีรวรรณ เหล่าสุโพธิ์ ตาแหน่ง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดาเนินการในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยรับผิดชอบ ดูแลและเอื้ออานวยความ
สะดวกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ
2) พัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
3) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ดูแล บารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอน
นักศึกษาพยาบาล
5) ให้คาแนะนาแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย
6) จัดทาทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
7) จัดทาคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่สาคัญ
8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อชารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร
9) จัดทาแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
10) ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
11) กากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ
12) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี้แนะ นาไปใช้พัฒนาต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กาหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กาหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนและการประชุมตามแผนที่กาหนดของวิทยาลัย การร่วมทาบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SNMC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
******************************************************************************

๒๓๘
บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งตามลักษณะงาน
บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
1. นายวาที

สีกมล

ตาแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์โดยรับผิดชอบ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 รับผิดชอบงานดานการบริหารระบบทางดานงานเทคนิคต่างๆ ทั้งระบบงานเครือขาย LAN และระบบ
งานเครือข่ายอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานอื่นที่มีความตองการใชขอมูล ของวิทยาลัยฯ โดย
เปนผูประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ
1.2 รับผิดชอบงานดานการบริหารระบบทางดานงานเทคนิคต่างๆ ทั้งระบบงานเครือขาย LAN และ
ระบบงานเครือข่ายอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานอื่นที่มีความตองการใชขอมูล ของวิทยาลัยฯ
โดยเปนผูประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีดังตอไปนี้
1.2.1 กําหนดสิทธิของ Account ตางๆ ที่มีอยูในเซิรฟเวอรทั้งหมด
1.2.2 ทําการสํารองฐานขอมูลและชื่อบัญชีที่อยูในเว็บ
เซิรฟเวอรทั้งสองเปนประจําทุกสัปดาหและทําการบันทึกข้อมูลที่ไดสํารองลงในแผน DVD-R หรือ
อุปกรณ์สํารองข้อมูลอื่นๆ
1.2.3 บริหารและจัดการซอฟทแวรรวมถึงความปลอดภัยตางๆ ที่มีอยูในระบบปฏิบัติการลีนุกซ
(Linux) ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1.2.4 ซ่อมแซมและทําการปรับแตงเว็บเซิรฟเวอรใหสามารถรองรับการทํางานของผูใชงาน ใหสามารถ
รองรับผูใชงานไดมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยไมสงผลกระทบกับการทํางานอื่นๆ ภายในระบบ และทําการ
Upgrade อยางสม่ําเสมอเมื่อมีรุนใหม หรือเมื่อการปญหาการติดขัดMySQL Database Server
1.2.5 ทําการปรับแตง Database Server ใหสามารถทํางานไดเร็วที่สุดเทาที่จะทําให และทําการ
Optimize Table เปนประจําทุกวัน
1.2.6 เมื่อฐานขอมูลเกิด Overhead ที่เปนอุปสรรคตอผูใชงาน และทําการ Upgradeอยางสม่ําเสมอ
เมื่อมีรนุ ใหม เพื่อลดขอบกพรองตางๆ ที่มีอยูในรุนที่ใชงานอยูปจจุบัน
1.2.7 ทําการ-Upgrade ซอฟทแวรอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอระบบปฏิบัติการใหใหมอยูเสมอเพื่อปอง
กันการเจาะขอมูลของ Hacker และตรวจสอบขอบกพรองของซอฟทแวรที่มีผลใหเกิด Security Hole
หมั่นตรวจสอบขาวสารที่เกี่ยวกับSecurity และ Bugtraq เปนประจําซึ่งมีผลใหระบบปฏิบัติการถูกขโมยขอมูล
โดย Hacker หรือทําใหระบบปฏิบัติการไมสามารถใหบริการงานตาง ๆ ได
1.3 บริหารจัดการระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Authentication) ที่ใชสําหรับการ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตของภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๒๓๙
1.3.1 บริหารและจัดการซอฟทแวรรวมถึงความปลอดภัยตางๆ ที่มีอยูในระบบ จัดทําระบบรักษา
ความปลอดภัยใหมีความปลอดภัยมากที่สุดเทาที่จะมากได และเก็บคาบันทึกการใชงานของคอมพิวเตอรภาย
ในสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ เปนระยะเวลา 90 วันตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
1.3.2 Bandwidth Splitter กําหนดการใชชองสัญญาณการใชงานอินเตอรเน็ตใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และชวงเวลา เพื่อใหการใชงานอินเตอรเน็ตเปนไปอยางราบรื่น
1.3.3 บริหารจัดการ กําหนดสิทธิของผู้ขอใช้งานและผู้ที่ใช้งานระบบ
1.4 ทํ าหนาที่ควบคุมดูแลระบบอินทราเน็ตและระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ใหทั่วถึงทุกจุดและทําการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยทันที
1.4.1 บริหารและจัดการซอฟทแวรรวมถึงความปลอดภัยตางๆ ที่มีอยูในระบบปฏิบัติการของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1.4.2 จัดหาซอฟแวร์ถูกลิขสิทธิ์ และฟรีแวร์ เพื่อมาใช้งาน
1.4.3 กําหนดสิทธิ์การเขาใชงานของแตละบัญชีรายชื่อตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
1.5 รับผิดชอบงานติดตั้งระบบเครือข่าย และคอยซ่อมแซมแกไขปญหาที่เกิดขัดของในแตละจุด
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1.6 รับผิดชอบทําหนาที่ Backup ขอมูลฐานขอมูลทุกฐานข้อมูลที่ใช้งานบนเซิฟเวอร์ ของวิทยาลัยฯ
1.7 ทําหนาที่พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบ Graphic และ Banner ของวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ของกลุ่มงานทั้งหมด
ภายในวิทยาลัยฯ ตัดต่อวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยฯ
1.8 รับผิดชอบจัดทําแผนงานโครงการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลและดําเนินการ
จัดโครงการพร้อมสรุปผลการดําเนินโครงการ
1.8.1 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
1.8.2 แผนงานโครงการประจํา
1.9 พัฒนา จัดหาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําเข้ามาใช้งานภายในวิทยาลัยฯ และจัดทําระบบกํากับ
ติดตามความก้าวหน้าการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1.10 ให้บริการวิชาการด้านสารสนเทศ ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้านสารสนเทศแก่ อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5ส.การเข้าร่วมประชุม
ประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย

๒๔๐
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นางสาววิมลมาศ แก้วสีขาว

ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง งานธุรการ สารบรรณ เลขาและประชาสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบ
งานธุรการ การประชาสัมพันธ์ภายในของวิทยาลัย เลขานุการของผู้บริหาร งานสิ่งแวดล้อม และงานรักษาความ
ปลอดภัย และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) พัฒนาระบบกลไกการดําเนินงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ
2) บริหารและดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบงานสารบรรณทุกขั้นตอน ดังนี้
1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ด้วยมือ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการด้วยมือ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ทําหน้าที่สารบรรณกลางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดําเนินการรับ-ส่ง ต่อหนังสือ
ราชการให้กลุ่ม/กลุ่มงานอื่นๆ รับทราบ และดําเนินการต่อไป
1.4 หน้าที่เลขานุการผู้อํานวยการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยทําหน้าที่ลงทะเบียน
รับและเสนอหนังสือให้ผู้อํานวยการลงนาม
1.5 ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ , พิมพ์บันทึกความ, พิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน,พิมพ์หนังสือ
รับรอง การปฏิบัติงาน และพิมพ์คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
1.6 เสนอแฟ้มหนังสือราชการให้ผู้อํานวยการ ให้ผู้อํานวยการลงนาม
1.7 เก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้ม
1.8 สํารวจการทําลายหนังสือประจําปี เพื่อเสนอขออนุมัติขอทําลายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิม พระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
1.9 กํากับติดติดตามงานของแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน ในเรื่อง (ด่วน) หรือเรื่องที่ต้องดําเนินการ
เร่งด่วน
1.10 อํานวยความสะดวกในส่งแฟกซ์เอกสารเมื่อมีการขอใช้บริการ
1.11 ส่งบัตรอวยพรปีใหม่ (สคส.) สําหรับหน่วยงานราชการ
2. งานเลขานุการ
2.1 ลงตารางนัดหมายการไปราชการของผู้อํานวยการ
2.2 ทําหนังสือขออนุมัติออกนอกเขตให้ผู้อํานวยการเมื่อเดินทางไปราชการ

๒๔๑
2.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้กับผู้อํานวยการ
2.4 จองตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปราชการของผู้อํานวยการ
2.5 ติดต่อฝาก ถอน โอน เงินชําระค่าตั๋วเครื่องบินของผู้อํานวยการ
2.6 ประสานกับงานยานพาหนะเกี่ยวกับการใช้รถของวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ผู้อํานวยการ
2.7 เขียนรายงานการเดินทางให้ผู้อํานวยการเมื่อเดินทางกลับจากไปราชการ
2.8 พิมพ์เอกสารการสอน/เอกสารการบรรยาย ของผู้อํานวยการ
2.9 พิมพ์เอกสารสรุปผลการประเมิน อวช.ของผู้อํานวยการ
2.10 พิมพ์เอกสารสรุปบทความวิจัยวารสารของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ประสานงานต่างๆ ของผู้อานวยการ
3.1 ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน อวช. ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการประเมินผลงาน อวช. ของกลุ่มอาจารย์ที่ขอเลื่อนขั้น
3.2 ประสานงานกับวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องการ
ส่งข้อมูล เพื่อตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง
4) งานประชาสัมพันธ์
4.1 บริการรับโทรศัพท์จากภายนอกวิทยาลัย และบริการต่อโทรศัพท์ภายในจังหวัดมหาสารคาม
ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ
4.2 ประกาศเสียงตามสาย
4.3 ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทาง Internat, Line , facebook
4.4 ดาวโหลดข้อมูลทาง Internet ที่เกี่ยวข้อง เช่น
-ดาวน์โหลดหนังสือราชการจากหน่วยงานในสังกัด สบช. เพื่อลงทะเบียนในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
-ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานการประชุมของสํานักงานจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อให้ผู้อํานวยการเข้าประชุมประจําเดือนต่อไป
-ดาวน์โหลดข้อมูลทาง E-mail ผู้อํานวยการ และแจ้งให้ผู้อํานวยการทราบ
5.) งานรักษาความปลอดภัย
6.) งานสิ่งแวดล้อม
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-พิมพ์เอกสารการสอน/เอกสารการบรรยาย ของผู้อํานวยการ
-พิมพ์เอกสารสรุปผลการประเมิน อวช.ของผู้อํานวยการ
8.) สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน เสนอหัวหน้างาน/ผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นํามาใช้ในการ
พัฒนาตนเอง

๒๔๒
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2. ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
3 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
4. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวปทิตตา นะตะ

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่ม
วิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1). ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ การพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
2). ศึกษา วิเคราะห์ แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา การผลิตและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
3). จัดพิมพ์ / แก้ไข แผนงานประจํา/แผนงานโครงการ/แผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
4). จัดพิมพ์คู่มือแผนการศึกษาประจําปีการศึกษา (การจัดตารางเรียน ตารางสอบ)
จัดพิมพ์คมู่ ือประสานแผน ประจําปีการศึกษา
5). จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
6). ประสาน/ติดต่อ อาจารย์พิเศษสอน กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
7). ดําเนินการเบิกค่าสอน อาจารย์พิเศษ ทุกไตรมาส
8). ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

๒๔๓
8.1. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นเลขานุการ
8.2 คําสั่งแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ.(ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจําปีการศึกษาต่างๆ
8.3. ทําหน้าที่คุมสอบ (ในกรณีที่อาจารย์คุมสอบในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ฯลฯ)
2. ด้านบริการ
1). อํานวยความสะดวก/ติดต่อ/ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับวิทยาลัย
2). ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม ให้หัวหน้ากลุ่มวิชา / หัวหน้างาน อาจารย์ประจํารับทราบ
และ ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
3). บริการงานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับกลุ่มงาน / กลุ่มวิชาต่างๆ
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1) ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
3.2) ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
3.3) ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
3.4) การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
3.5) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1) ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
4.2) ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4.3) เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๔
8. นางสุวิษา

บัวนาเมือง

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาโดยรับผิดชอบ งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1. งานรับสมัครนักศึกษา
1.1 วางแผนและดําเนินการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.2 ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.3 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานนักศึกษาใหม่
2. งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
2.1 จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยและฐานข้อมูลสถาบันพระบรมราชชนก
2.2 จัดทําใบรายชื่อนักศึกษาและประสานงานการจัดทําบัตรนักศึกษา
2.3 ลงทะเบียนเรียน,ลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา,การเทียบโอนผลการเรียน
2.4 ทําหนังสือตอบรับหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา,ติดตามการทําสัญญาทุนกับหน่วยงานต้น
สังกัด
2.5 ลงผลการเรียน,ประมวลผลการเรียน,ตรวจสอบคะแนนการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี และ
รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษาและตลอดหลักสูตร
2.6 ออกใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript)
2.7 ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและครูประจําชั้นเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาและรายงาน
ผู้ปกครองและต้นสังกัดเมื่อผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์กําหนด
2.8 ดําเนินการลาพักการศึกษา,ลาออก,การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2.9 ทําหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา
2.10 ดํา เนิ น การจั ดให้ นั กศึ กษาประเมินประสิ ทธิภ าพการจัด การเรียนการสอนและสรุปผลการ
ประเมิน
2.11 วางแผนและพัฒนาการดําเนินงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
2.12 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนหาแนวทางแก้ไขงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
3. งานสาเร็จการศึกษา
3.1 ส่งรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา เกียรตินิยม เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสถาบันพระบรมราชชนก
3.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอหนังสือรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร
3.3 ติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานและเงินเดือน และจัดทํา
รายงานสรุปผล

๒๔๕
3.4 ดําเนินการสมัครสภาการพยาบาล,สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย,สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
3.5 รวบรวมสรุปผลการสอบรวบยอดเครือข่ายและรวบยอดสถาบันพระบรมราชชนก
3.6 รวบรวมสรุปผลการสอบขึ้นทะเบียนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
และผดุงครรภ์
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๖
5. นางหนูไกร

ภูผาริช่อ

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ร่วมกับหัวหน้า
งาน และเอื้ออํานวยความสะดวกในเรื่องการเงินและการบัญชีของวิทยาลัย และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากรของวิทยาลัย
ทุกคน
4) จัดทําคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี
5) ดําเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ให้
ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ตามแผน
8) สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นํามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๗
6. นายบุญรัตน์ อโนราช

ตาแหน่ง

พนักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ ห้องโรเนียว โดยรับผิดชอบ จัดทําการถ่ายเอกสาร
โรเนียวเอกสาร และเย็บเล่มเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) วางแผนการใช้กระดาษ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน
2) รับเอกสารและใบขอใช้บริการและจัดลําดับการดําเนินงาน
3) ดําเนินการถ่ายเอกสาร โรเนียว เรียงเอกสาร เย็บมุม หรือเย็บเล่ม ตามลักษณะของงานที่รับมอบหมาย
4) บันทึกการให้บริการ การใช้กระดาษ และอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
5) ดูแล บํารุง รักษา เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
6) ส่งซ่อมตามระบบราชการ เมื่อเกิดการชํารุด
7) สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารเพื่อรับข้อเสนอแนะ นําไปใช้พัฒนาต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๘
7. นายธีระยุทธ์ บัวนิติสกุล

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตสตทัศนูปกรณ์ โดยรับผิดชอบ ดูแล ติดตั้ง และ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โสตฯทุกชนิด และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องโสตฯ และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนเริ่มให้บริการ
2) บํารุง รักษา ดูแลและทําความสะอาดเครื่องโสตฯของวิทยาลัย
3) ซ่อมแซม /จัดเก็บอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อรอจําหน่าย
4) เตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ตามคําขอใช้บริการ
5) ดูแลและให้บริการตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
6) จัดเก็บอุปกรณ์หลังให้บริการพร้อมรายงานผลการดําเนินงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ
7) จัดบริการเครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่ง/วิดีโอ ตามมาตรฐานที่กําหนด
8) จัดบริการเครื่อง Projector/Visualizer/TV monitor
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔๙
8. นายจักรพงษ์ สุวรรณมาโจ ตาแหน่ง

พนักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง พนักงานขับรถ โดยรับผิดชอบ รับ-ส่ง บุคลากรของวิทยาลัย และ
วิทยากรรวมทั้งแขกที่มาเยียนของวิทยาลัย อย่างสุภาพ สร้างความประทับใจ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย
2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามที่ได้รับอนุมัติ
3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ
4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั้ง
5) บํารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ
6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการชํารุด
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๐
9. นายวีรพงษ์ เทพพร

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรับผิดชอบ ตรวจสอบความ
พร้อมการใช้งานทุกเครื่อง ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้คําปรึกษาและบริการเมื่อ
ผู้รับบริการแจ้ง ช่วยบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ กรณีได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานและดําเนินงานให้
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1.ด้านปฏิบัติการ
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนเริ่มให้บริการ
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประจําเครื่องที่จําเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบไวรัสและอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัส
- ทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
- ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและส่งซ่อมตามขั้นตอนพัสดุเมื่อเกิดการชํารุดเสียหายมาก
- จัดเก็บอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายเพื่อรอจําหน่าย
- เตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ตามคําขอใช้บริการ
- ดูแลและให้บริการตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
- จัดเก็บอุปกรณ์หลังให้บริการพร้อมรายงานผลการดําเนินงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ
- สํารวจความต้องการเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
- จัดทําแผนการตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยระบุกิจกรรม
สถานที่ ชนิดอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์
-เสนอความต้องการขอเบิกพัสดุโดยเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯภายในวันจันทร์ของแต่ล่ะสัปดาห์
-สรุปรายงานผลการดําเนินงานในหน้าที่ต่อหัวหน้ากลุ่มงานภายในวันแรกของการปฏิบัติงาน
แต่ละสัปดาห์
-สรุปปัญหา/ข้อร้องเรียนจากการใช้งานคอมฯพร้อมแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงาน
ในที่ประชุมประจําเดือนของทุกเดือนของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
-โครงการพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานของกลุ่มงานเทคโนฯสารสนเทศและฐานข้อมูลประจําปี 57
-ช่วยบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ กรณีได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน
-จัดบริการเครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่ง/วิดีโอ ตามมาตรฐานที่กําหนด
-จัดบริการเครื่อง Projector/Visualizer/TV monitor
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

๒๕๑
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
10. นางสาวสุภิตกาญดา บุตรสาธรรม

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง งานธุรการ สารบัญ โดยรับผิดชอบ งานธุรการ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในของวิทยาลัย และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1) พัฒนาระบบกลไกการดําเนินงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ
2) บริหารและดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) รับ-ส่งหนังสือ ตามระบบ E-สารบัญ
4) ให้บริการ สําเนาเอกสาร พิมพ์งาน และประชาสัมพันธ์ในระบบ CAT และช่องทางอื่นๆ
ภายในวิทยาลัย
5) รับส่งเอกสาร และทําทะเบียนควบคุมการใช้โทรสาร
6) ดําเนินการจัดทําประกาศ คําสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย
7) จัดทําสําเนาเอกสาร สําหรับบุคลากรและนักศึกษา
8) ลงทะเบียนเอกสาร
9) สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ นํามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

๒๕๒
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

11. นางสาวนาฎอนงค์ โลเชียงสาย

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา โดยรับผิดชอบ งานพัฒนานักศึกษา และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเลขานุการกลุ่มกิจการนักศึกษา และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านบริหารและปฏิบัติการ
1. งานโครงการ/จัดทําแผนงาน/กิจกรรมนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มกิจการนักศึกษา
2. งานโครงการของนักศึกษาที่จัดส่งเข้าประกวด สนับสนุนทุนภายนอกวิทยาลัย
3. รับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแผนงานโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ และ
ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับ
- สโมสรนักศึกษา
- ชมรมนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- พบนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในชั่วโมงพัฒนานักศึกษา
- เข้าร่วมการประชุมสโมสรนักศึกษาและชมรมตามแผนที่กําหนด
- เข้าร่วมการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- เซ็นรับรองประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาของนักศึกษาลงในสมุดบันทึกกิจกรรม
นักศึกษา
- ฐานข้อมูล/ข้อมูลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา
- ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา

๒๕๓
-

งานประชุม/สัมมนาวิชาการกิจการนักศึกษา
นํานักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน หรือรับรางวัลในโอกาสพิเศษ
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรและนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี มารยาทเรียบร้อยเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
- รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับงานกิจกรรม
นักศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและรวบรวมรายชื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
- รวบรวมข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูลกิจกรรม
นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
- ดูแลตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. งานโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- สํารวจการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่วิทยาลัยในการเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมด้านทํานุฯ
- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกลุ่มกิจกรรม
- ประสานงานกับอาจารย์กลุ่มกิจกรรมและสโมสรนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม และประสานเลขานุการกลุ่มกิจกรรม
พร้อมประสานเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์จัดเตรียมเครื่องบันทึกภาพ
- ประสานขอรถรับ-ส่งตามวันเวลาสถานที่ ที่กําหนด
- ติดตามการสรุป และประเมินผลการดําเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษา
- รวบรวมข้อมูลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5. งานเลขานุการกลุ่มกิจการนักศึกษา งานสารบรรณ
- เลขานุการ กลุ่มกิจการนักศึกษา
1. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
2. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
3. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
4. การตอบรับ / ส่งรายชื่อ / ขออนุมัติผู้อํานวยการ ให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมประชุมกิจกรรม
โครงการ/งานประชุมวิชาการ /งานสัมมนา /งานศึกษาดูงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย
5. งานทะเบียนเก็บรักษาหนังสือราชการ
6. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
7. นําแฟ้มเสนอผอก. / รองผู้อํานวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
8. งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในกลุ่มงาน

๒๕๔
9. งานเดินหนังสือ
6. งานประชุมกลุ่มงาน และประชุมประจําเดือนสายสนับสนุน
1. การจัดประชุมทําหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
2. การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
4. การบันทึกการประชุม
5. การจัดส่งรายงานการประชุม
6. เตรียมของขวัญสําหรับผู้ที่เกิดประจําเดือน
7. การประชาสัมพันธ์
การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
8. งานพัสดุ
1. สํารวจรายการอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการต่างๆ
2. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมโครงการ กลุ่มกิจการนักศึกษา
3. ติดตามรายการอุปกรณ์กับงานพัสดุ
9. งานการเงิน
1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของกลุ่มงาน
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการเบิกจ่ายขออนุมัติเงินสนับสนุนจากสวัสดิการ ในกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมในโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย
4. ดําเนินเบิกจ่ายรายงานการเดินทางไปราชการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
10. งานงบประมาณ
1. การจัดทําแผนการเบิกจ่ายงานโครงการ
2. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของกลุ่มงาน
11. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานตามลําดับ
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย

๒๕๕
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12. นางสาวภัณทิลา

อุรพนม

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่พนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบงานธุรการ ในกลุ่มวิชาการ จัดทําหนังสือ
ราชการของกลุ่มวิชาการ และดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และและดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
งานสารบรรณ
1. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
2. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
3. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
4. งานเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
5. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
6. นําแฟ้มเสนอผอก. / รองผู้อํานวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
7. งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในฝ่าย
8. งานเดินหนังสือ
งานเอกสารการพิมพ์
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ
3. การทําสําเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสําเนา
4. การจัดพิมพ์คําสั่ง
งานประชุม
1. การจัดประชุมทําหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
2. การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
3. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
4. การบันทึกการประชุม
5. การจัดส่งรายงานการประชุม

๒๕๖
การประชาสัมพันธ์
การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
งานพัสดุ
งานประสานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงาน
งานการเงิน
1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของกลุ่มงาน
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปลงทะเบียนเบิกเงินค่าสอนทุกรายวิชา ประจําเดือน (ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ)
งานงบประมาณ
1. การจัดทําแผนการใช้จ่าย
2. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของกลุ่มงาน
งานรายงานผลการดาเนินงาน
1. การรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มงาน ประจําปี
2. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มงาน ประจําปี
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๗
บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานราชการทั่วไป)
13. นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง โดยรับผิดชอบ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ
เกี่ยวกับอัตรากําลัง ตําแหน่ง และเงินเดือน การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารงานต่างๆ เช่น การสรรหา
คัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร การดําเนินการเกี่ยวกับการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําและบุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1. วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ
2. วางแผน/ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม strategy competency
3. พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดสรรบุคลากรเพื่อไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร
เฉพาะทางระยะสั้น ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
4. พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดบุคลากรเพื่อไปอบรมหลักสูตรการบริหารตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
5. ดําเนินการจัดเวทีในการนําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
6. ประสานงานและ/หรือ ดําเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนานาบุคลากรทางวิชาชีพ ทั้งภายมน/ภายนอกวิทยาลัยฯ
7. ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานอื่นภายในวิทยาลัย
8. ดําเนินการและ/หรือประสานงานการศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ของนักศึกษาหรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
9. ดําเนินการโครงการพัฒนาความพร้อมอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติราชการ
10. ดําเนินการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากการศึกษาต่อ
11. ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. และงานประกันคุณภาพการศึกษาของงาน
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม/อบรมนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
13. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในด้านภาษาต่างประเทศ
14. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในวิทยาลัยในการศึกษาดูงานต่างประเทศ
15. ส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการจัดหาอาสาสมัครเพื่อมาปฏิบัติงานในวิทยาลัย
16. วางแผนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ กับสถาบันอื่นในต่างประเทศ
17. ประเมินผลการดําเนินงาน/พัฒนาและวางแผนปรับปรุง

๒๕๘
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14. นางสาววราภรณ์

พลด้วง

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยรับผิดชอบ งานพัสดุ และดําเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ
ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของ
พัสดุ เช่นวิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ
อะไหล่ การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมิน
คุณภาพพัสดุ เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ
(2) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้สะดวก
(3) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จําหน่าย

๒๕๙
พัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์
ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
5.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
5.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
5.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
5.5 เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อื่นๆภายนอกวิทยาลัย

๒๖๐
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/กลุ่ม/กลุ่มงาน
6.1.1 หน้าที่ก่อนการประชุม
-รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม
-รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพื่อลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม
6.1.2 หน้าที่ขณะประชุม
-จดบันทึกการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
-อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง
6.1.3 หน้าที่หลังการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม
6.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
6.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างเหมา เจ้าพนักงานธุรการ
15. นางสาวรัตติกร พรดอนก่อ ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง งานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานธุรการ การประชาสัมพันธ์และ
ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ และดําเนินงานในการตรวจสอบเอกสารและอํานวยความสะดวกในการจัดทํา
ผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ร่าง พิมพ์ ทาน โต้ตอบหนังสือราชการ
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. เลขาการประชุมพิจารณาโครงร่างวิจัย ผลงานวิชาการ
4. เลขาการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการ
5. เลขาการประชุมประจําเดือนกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

๒๖๑
6.
7.
8.
9.

เลขาการประชุมประจําเดือนศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัยและผลงานวิชาการ
ทําบันทึกข้อความการเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัยและผลงานวิชาการ
จัดเตรียมเอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและส่งขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในหน่วยงานอื่นๆ
10. เตรียมเอกสารสัญญาทุนให้ผู้รับทุนลงนามและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
11. เบิกเงินกิจกรรมบริการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ
12. ดําเนินการจัดประชุม
- ประสานและทําหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย
- จัดเตรียมสถานที่ ตามกําหนดการ
- เตรียมอาหารและอาหารว่าง
- อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
- ทําบันทึกข้อความเสนอ สสจ. และผู้อํานวยการเพื่อขออนุมัติวิทยากรภายใน
13. ดําเนินการจัดทําเอกสาร รายการหลักฐานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
14. ทําบันทึกข้อความสรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๖๒
16. นางสาววชิราภรณ์

แสงตะวัน

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ดําเนินการในตําแหน่ง งานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานธุรการ สารบัญ การประชาสัมพันธ์
และดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และเป็น
ธุรการของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ร่าง พิมพ์ ทาน โต้ตอบหนังสือราชการของกลุ่ม/กลุ่มงาน
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. เลขาการประชุมกลุ่ม/กลุ่มงาน
4. บริหารแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
5. ดําเนินงานในกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
6. ประสานบุคลากรทั้งในกลุ่มงาน/กลุ่ม และกลุ่มอื่นๆ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้
ได้ตามแผนงานที่กําหนด
. 7. ดําเนินการจัดประชุมในกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ
- ประสานและทําหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย
- จัดเตรียมสถานที่ ตามกําหนดการ
- เตรียมอาหารและอาหารว่าง
- อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
- ทําบันทึกข้อความเสนอ สสจ. และผู้อํานวยการเพื่อขออนุมัติวิทยากรภายใน
8. ดําเนินการจัดทําเอกสาร รายการหลักฐานตัวชี้วัดที่กลุ่ม /กลุ่มงานรับผิดชอบ
9. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานที่รับผิดชอบ ตามแผนที่วางไว้
10. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ และนําไปพัฒนาต่อไป
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ร่วมกําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และวางแผนในการดําเนินงาน
2.2 ร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
2.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ การแต่งกายตามที่กําหนด การร่วมกิจกรรม 5 ส. การเข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนและการประชุมตามแผนที่กําหนดของวิทยาลัย การร่วมทําบุญตักบาตรในวันศุกร์ การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
2.4 การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC
2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย

๒๖๓
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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