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เพ่ือควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ มีระบบแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
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ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน/ งำนตำมโครงสร้ำง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ทุกคน
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของวิทยำลัยต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

  
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานชื่อ  “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เมื่อวันที่  15 มีนาคม พ.ศ. 2525และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ.2525 และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2526 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อท่ีทั้งหมด 59 ไร่ 98 ตารางวา  แบ่งเป็น 2  แห่ง  คือ  
  แห่งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 หรือเรียกว่า “วศม. 1”   มีเนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 50ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเหรียญ  
พุทธัสสะ  จ านวน 20ไร่  และซื้อเพ่ิมอีก 10ไร่   เริ่มด าเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ   เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2526  เป็นวิทยาลัยอันดับที่ 21 สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการ
ศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  
  แห่งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 หรือเรียกว่า“วศม.2” มีเนื้อที่ 29ไร่ 98 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขท่ี 10 ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี 
พ.ศ. 2529 เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง อาคารที่
พักอาจารย์ 3 ชั้น 20 ห้อง 2 หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น 1 หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 2 อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 ประมาณ 2 กิโลเมตร  ทางไปอ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
2.  โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

องค์กรบริหารสูงสุด 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุดโดยมี
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  

 มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัย ให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและ
ทรัพย์สิน และการบริหารบุคคล โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 
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 การแบ่งส่วนงาน   วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น  4 กลุ่ม และ 1 งาน  ดังนี้ 
  1) กลุ่มวิชาการ  มี 4 กลุ่มงาน/งาน  คือ 
  1.1) กลุ่มวิชา มี 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

1.1.1) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
1.1.2) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
1.1.3) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 
1.1.4) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
1.1.5) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
1.1.6) กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 

1.2) กลุ่มงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
1.3) งานบริหารรายวิชา การศึกษาทั่วไป 
1.4) งานห้องปฏิบัติการและการจัดการทั่วไป 

 2) กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มี 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน คือ 
  2.1) กลุ่มงานบริการวิชาการ 

2.2) กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 
2.3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
2.4) งานวิเทศสัมพันธ์ 

 3) กลุ่มกิจการนักศึกษา  มี 2 กลุ่มงาน และ 1 งาน คือ 
  3.1) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.2) กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
3.3) งานครูประจ าชั้นและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

4) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  มี  3 กลุ่มงาน  คือ 
  4.1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
  4.2) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
  4.3) กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 

5)  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  มี 8 งาน ดังนี้ 
5.1.)  สารบรรณ เลขานุการ และประชาสัมพันธ์ 
5.2)  งานการเงินและบัญชี 
5.3)  งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
5.4)  งานยานพาหนะ 
5.5)  งานอาคารสถานที่ 
5.6)  งานรักษาความปลอดภัย 
5.7)  งานการเจ้าหน้าที่ 
5.8)  งานวิทยบริการ 
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โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชาปีงบประมาณ 2557-2559 
           
                  
       
 
 
                 
            
               
        กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
                        
        ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        
    -           ฝ่ายบริการนักศึกษาและ 
         
    
 
 
 
 
 
 
 
  
         
                                                                     หมายเหตุ  เร่ิมใช้   1   มิถุนายน  2556    

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
งานทั่วไป 

 
-งานสารบรรณ เลขานุการ และ
ประชาสัมพันธ ์
-งานการเงินและบัญชี 
-งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
-งานยานพาหนะ 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานวิทยบริการ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
และทรัพยากรบุคคล 

 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 

 
หัวหน้ากลุ่มงานประกัน 

และพัฒนาคุณภาพ 

รองผอก. กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
บริการวชิาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

งานวิเทศสัมพันธ ์

รองผอก.กลุ่มวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 6 กลุ่ม 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน  
วัดและประมวลผลการศึกษา 

 
งานบริหารรายวิชา 

การศึกษาท่ัวไป 
 

งานห้องปฏิบัติการและจัดการ
ทั่วไป 

 
 

รองผอก.กลุ่มวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
นักศึกษา 
 -งานปกครอง หอพักและ
สุขภาพ 
- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว ทุน 
-งานวินัยนักศึกษา 
 
งานอาจารย์ประจ าชั้นและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 
- งานอาจารย์ประจ าช้ัน 
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

รองผอก.กลุ่มกจิการนักศกึษา 
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3. ปณิธาน 
ปัญญาเลิศ  เทิดคุณธรรม น าคุณภาพ 

ปัญญาเลิศ คือ ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
                        เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ท าให้เกิดปัญญา 

เทิดคุณธรรม คือ การพูดดีและท าดี ยึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้ 
       - มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์ 
       - เสียสละ ขยัน อดทน 
       - เอ้ืออาทร รับผิดชอบ 

  น าคุณภาพ คือ เมื่อคิดดี ท าดี ท าแล้วมีคุณค่า ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
       - มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        - พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    - กิจกรรม 5 ส. และสถานที่ท างานน่าอยู่ 
 
4. ปรัชญา 

 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นสถาบันอุดมศึกษา ด้านสุขภาพท่ีเน้นชุมชน  ผลิตพยาบาลให้
ได้มาตรฐานวิชาชีพ  พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
สาธารณสุข บริการวิชาการสู่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติที่ดี  ยึดมั่นในคุณธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอ่ืน เพ่ือบริการพยาบาลและสาธารณสุข
แบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

5. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้างบัณฑิตให้มี 

อัตลักษณ์ท่ีได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
องค์กรเข้มแข็ง หมายถึง 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความสุข ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม 

และค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรสมรรถนะสูงระดับสากล ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัวและทันสมัยมีระบบการเงินการคลังที่เข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพ่ึงตนเองได้ 

ต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล หมายถึง 
ระบบการบริหารการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  

เป็นกลไกส าคัญในการชี้น าเชิงนโยบายและสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และการ
พยาบาล มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นระดับประเทศ 
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มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อม่ันจากสังคม หมายถึง 
1. บัณฑิตมคีวามโดดเด่นด้านวิชาการการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลที่เข้าใจ รู้จริง และเข้าถึง

ความเป็นศาสตร์ทางสุขภาพ มีหัวใจของการบริการสุขภาพที่เน้นชุมชน และมีทักษะสากลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม 

2. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ  
3. ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วย

ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ระบบสุขภาพในชุมชน 
เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ หมายถึง 
1. สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและประเทศ 
2. เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ทันสมัยด้านสุขภาพ เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางด้านวิชาการสุขภาพของชุมชนและประเทศ ที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 
4. มีความพร้อมและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ (Excellence center) ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนและประเทศ 
5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน

และประเทศ 
 

6. พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
 3. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
7. ค่านิยมร่วม 

คิดดี  พูดดี  ท าดี  ชีวีมีสุข 
 

8. อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 วิทยาลัยได้น าอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมา
ก าหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
1/2554 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการให้บริการ
ที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ    เป็นหลัก โดย
ก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical  thinking, 
Participation) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
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 S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์  
 A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์)หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
 P = Participation (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม)หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
9.  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community 
Health System)”ตามเอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม
กรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีความหมายดังนี้  
 สร้างคน  หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพชุมชน  หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมาย
และขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ 

10. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
 2. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 3. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 6. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 7. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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                                                         นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ  มีประสิทธิภาพ เกิดการประสานความร่วมมือกับทุกพันธกิจของวิทยาลัย และส่งผลให้
วิทยาลัย พัฒนาสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานและด าเนินงาน   วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จึงมีนโยบายของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นโยบายของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 
นโยบายของวิทยาลัยศรีมหาสารคาม 
            1. การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้
ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการท างานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 5. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ 
 6. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่มีคุณภาพ 
 7. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งท่ีมีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและสอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม “คิดดี พูดดี ท าดี ชีวีมีสุข” 
 9. พัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม 
 
มาตรการส่งเสริมการชี้น า  ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม 
 ภายในสถาบัน   ก าหนดประเด็นที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วม “คิดดี  ท าดี”  เพ่ือชี้น าป้องกันหรือแก้
ปัญญาด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 ภายนอกสถาบัน  บริการสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืน 
 
นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
และอัตลักษณ์บัณฑิตทั้งในและนอกหลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย         

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตพยาบาล  
4. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพกับพันธกิจอ่ืน 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

          6. สนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อวิทยาลัย 
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นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 

1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
          2.  สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ สังคมและ
วิชาชีพ  
          3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
          4.  ส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
          5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวชิาการท้ังภายในและต่างประเทศ 
          6.  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์ในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ  
 
นโยบายด้านบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
          1.  สนับสนุนการให้บริการวิชาการ ทางสุขภาพและงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและมุ่งประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

2.  สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ 
3.  ส่งเสริมการบูรณาการให้บริการวิชาการ และงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ

ผู้สูงอายุ กับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
          4.  ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
          5.  พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอต่อการ 
รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 
          6.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 
 
นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง มีความรัก  ความสามัคคี  เอ้ืออาทรกันและสอดคล้องกับ

ค่านิยมร่วม “คิดดี  พูดดี  ท าดี  ชีวีมีสุข” 
3.  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนที่ก าหนด 
4.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการแต่งกาย และการร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ หรืออ่ืนๆ 

ตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
5.  ส่งเสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 
 

นโยบายด้านการการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
           1.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
           2.  บริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล    
           3.  พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์  
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           4.  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
           5.  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
          6. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานได้เติมศักยภาพ  และยึดมั่นในจรรยาบรรณ 
          7.  ธ ารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานด้วยความผูกพันยึดมั่นในองค์กร 
 
 
 

วัตถุประสงค์การด าเนินงานจัดท าคู่มือ 
 
 1. เพ่ือก าหนดลักษณะหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ให้ตรงกับหน้าที่ปฏิบัติจริง ตามโครงสร้างใหม่ท่ี
ถูกต้องชัดเจน 
 2. เพ่ือให้บุคลากรท าคนมีส่วนร่วมในการก าหนดลักษณะหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง  
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน   นำงนฤมล   เอนกวิทย ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม 
ชื่อสำยงำน   ผู้อ ำนวยกำร 
ประเภท/ระดับ   อ ำนวยกำร/ อ ำนวยกำรระดับต้น 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)    วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพระบรมรำชชนก ประเภท/ระดับอ ำนวยกำร/สูง                   
ผู้ใต้บังคับบัญชำ จ ำนวน  117   คน            ข้ำรำชกำร         67     คน 
       ลูกจ้ำงประจ ำ     19     คน 
       ลูกจ้ำงชั่วครำว    16     คน 
       จ้ำงเหมำบริกำร   15     คน 
 
ส่วนที่ 2  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)  
 
1.  งำนด้ำนบริหำร  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
           ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย  และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  วำงแผนและ
พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณวุฒิ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1 กำรบริหำรงำนบุคคล 
1.1.1 ศึกษำ  วิเครำะห์  และวำงแผนอัตรำก ำลังคนระดับอำจำรย์  ข้ำรำชกำร 

สำยสนับสนุน ลูกจ้ำงประจ ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว  ให้เพียงพอกับภำรกิจกำรผลิตบุคลำกรทำงกำร
พยำบำลทั้งระยะสั้นและระยะยำว โดยด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกท ำค ำสั่งแต่งตั้งเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอน ย้ำย ขอลำออก และด ำเนินกำรขออนุมัติเพ่ือขอเลื่อนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ
รำชกำร รวมทั้งกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 

1.1.2 ศึกษำ  วิเครำะห์  ปรับปรุง พัฒนำ  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวิทยำลัย 
และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสม  สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร  มอบหมำย
งำนและหน้ำที่แก่บุคลำกรให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของวิทยำลัย 

1.1.3 ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กรมอบหมำย 
งำนและหน้ำที่แก่บุคลำกรให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของวิทยำลัย 

1.1.4 ศึกษำ  วิเครำะห์  ควำมต้องกำร  คุณวุฒิ  และสำขำของอำจำรย์และ 
บุคลำกรสำยสนับสนุน  เพื่อวำงแผนพัฒนำบุคลำกรของวิทยำลัยฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

1.1.5 สนับสนุน  ก ำกับ  ติดตำม  กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำม 
แผนและเป้ำหมำย 
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1.1.6 กำรพัฒนำระบบกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 

บุคลำกร โดยใช้หลักเกณฑ์ของ กพร. ให้บุคลำกรในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
เป็นกำรสร้ำงระบบกำรประเมินผลงำนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ถูกประเมินได้
รับทรำบเพื่อกำรพัฒนำและใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นและเป็นแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  

1.1.7 วิเครำะห์สภำพปัญหำ  หรือจุดอ่อนของกำรปฏิบัติงำนและให้ค ำปรึกษำ 
ในกำรวำงแผนจัดระบบกำรท ำงำน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ  รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรให้สร้ำงระบบกำร
พัฒนำคุณภำพงำนของตนเอง  โดยมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติ  กำรตรวจสอบ  และพัฒนำปรับปรุงแก้ไข  
ให้เป็นวงจรปกติของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ 

 
1.2 กำรบริหำรงบประมำณ 

1.2.1    ก ำหนดนโยบำยด้ำนบริหำรงบประมำณของวิทยำลัย ทั้งงบประมำณ 
แผ่นดิน และเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำหรือเงินรำยได้สถำนศึกษำ) ให้สอดคล้อง          
กับเป้ำหมำยของกระทรวงสำธำรณสุขและมติ ครม. 

1.2.2    วำงแผนค ำของบประมำณแผ่นดิน,โดยพิจำรณำให้ครอบคลุมพันธกิจของ 
วิทยำลัย  ทั้งด้ำนกำรผลิตบุคลำกรสำธำรณสุขทุกหลักสูตร และกำรพัฒนำบุคลำกร ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม,กำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของวิทยำลัย และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

1.2.3    บริหำรกำรใช้งบประมำณโดยพิจำรณำปรับแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้อง 
กับวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจริง  วำงแผน  ก ำกับ ติดตำมกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส  ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ เร่งรัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมแผน เพ่ือให้กำรใช้
งบประมำณนั้น เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2.4    เป็นหน่วยเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณโดยตรงจำก 
คลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ในระบบ GFMIS ติดตำม ก ำกับ และตรวจสอบกำรเบิก
จ่ำยเงินจำกระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตำมข้ันตอน                 

      1.2.5     ควบคุม ก ำกับ ในกำรท ำบัญชีและรำยงำนประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำรเบิก
จ่ำยเงิน ทุกประเภทแก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ในสังกัดให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร  

 
1.3  กำรบริหำรงำนพัสดุ 
 1.3.1  จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและควบคุมให้เป็นไปตำมแผนและระเบียบ 

พัสดุของทำงรำชกำร  
1.3.2 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ โดยได้รับมอบอ ำนำจจำก 

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งครอบคลุมวิธีกำรตกลงรำคำ สอบรำคำ วิธีกรณีพิเศษโดยได้อนุมัติ                  
จำกปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก่อน กรณีท่ีวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิน สองล้ำนบำท วิทยำลัยจะต้อง
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำร E-auction  

 1.3.3  ท ำทะเบียนควบคุมพัสดุและมีกำรตรวจสอบประจ ำปีและรำยงำนหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง   
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1.3.4  ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบสภำพครุภัณฑ์และด ำเนินกำรจ ำหน่ำยตำม 

ระเบียบพัสดุ   
 

1.4 กำรบริหำรงำนทั่วไป 
1.4.1  วิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกของวิทยำลัย เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์  

เป้ำหมำยของวิทยำลัย   และจัดท ำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับนโยบำย และยุทธศำสตร์
ของกระทรวงสำธำรณสุข  และสถำบันอุดมศึกษำของประเทศ 

1.4.2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและกำรใช้งบประมำณในรอบปีที่ผ่ำน 
มำแล้ว น ำมำพัฒนำ  ปรับปรุงกำรจัดสรรงบประมำณของปีต่อไปให้คุ้มค่ำ เกิดประโยชน์และ       
ประหยัดสูงสุด 

1.4.3  กำรควบคุมภำยในองค์กร มีกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในองค์กรและกำร 
บริหำร ควำมเสี่ยงตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544  มีกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนต่อ
กระทรวงสำธำรณสุขและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน
และให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

1.5 กำรบริหำรอำคำร  สถำนที่  และสิ่งแวดล้อม 
1.5.1 พัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซม หอพัก อำคำรเรียนห้องเรียนและ 

ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้มีอุปกรณ์พร้อมใช้  และมีบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
1.5.2 พัฒนำ ปรับปรุงห้องท ำงำนของอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ให้มีสิ่งอ ำนวยควำม 

สะดวกในกำรท ำงำน  และมีบรรยำกำศเอ้ือต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
1.5.3 พัฒนำ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกอำคำรให้สะอำด  สวยงำม   

เป็นระเบียบเรียบร้อย  ที่ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีควำมสุขในกำรท ำงำน 
 

1.6  เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนกำรสอน 
1.6.1 ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  และจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี 

สำรสนเทศให้มีเพียงพอและมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนแก่บุคลำกร  และนักศึกษำตำมมำตรฐำนคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ        

1.6.2 ก ำกับ ติดตำม ระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้และเพียงพอ 
ส ำหรับนักศึกษำ, ผู้เข้ำอบรม และบุคลำกรในหน่วยงำนใช้งำน สืบค้นควำมรู้ ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร
ตำมควำมเหมำะสม 

1.6.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศ  ทั้งภำยในและภำยนอกวิทยำลัย  เพ่ือเป็น 
ฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจของผู้บริหำร  
 

1.7 ห้องสมุด  แหล่งสืบค้นและสื่อกำรศึกษำ 
1.7.1 วิเครำะห์  ควำมต้องกำรของต ำรำ และสื่อกำรศึกษำ และให้มีกำรจัดหำให้ 

เพียงพอ  ทันสมัย  ได้มำตรฐำนของสถำบันอุดมศึกษำ 
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1.7.2 พัฒนำ  และปรับปรุงห้องสมุด  ห้องสืบค้นข้อมูลทำงเทคโนโลยีให้มีควำม 

เหมำะสมมีบรรยำกำศท่ีส่งเสริมกำรศึกษำ  และค้นคว้ำ 
  1.7.3   จัดหำให้มีระบบฐำนข้อมูล เอกสำรวิชำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น                     
E – journal ,  ฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ทำงกำรพยำบำล เป็นต้น ส ำหรับให้นักศึกษำ อำจำรย์ และ                              
ผู้เข้ำอบรม ใช้สืบค้นได้อย่ำงกว้ำงขวำงทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
  
 2.  งำนด้ำนวิชำกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรวิชำกำรและกำรสอน  กำรก ำหนด  และควบคุมมำตรฐำน กำรศึกษำ 

กำรให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร  และนิเทศกำรศึกษำภำคปฏิบัติตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ  ซึ่งมีลักษณะงำน
ที่ต้องอำศัยควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  ควำมช ำนำญ  และควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรเฉพำะ
ทำงในกำรด ำเนินกำร  สำมำรถปฏิบัติงำนตั้งแต่ต้นจนส ำเร็จด้วยตนเอง  โดยจ ำแนกงำนรับผิดชอบได้ดังนี้ 

 
2.1  งำนด้ำนบริหำรวิชำกำร 

2.1.1 วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข เพ่ือจัดท ำ 
แผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยบริกำรและก ำลังกำรผลิตของวิทยำลัย พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 

2.1.2 จัดท ำแผนกำรบริหำรกำรศึกษำ โดยศึกษำนโยบำย  ยุทธศำสตร์ของกระทรวง 
สำธำรณสุขและสถำบันพระบรมรำชชนก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  รวมทั้งศึกษำหลักสูตรโดย
ครอบคลุม ปรัชญำ  วัตถุประสงค์  และสมรรถนะของนักศึกษำแต่ละชั้นปีของหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อใช้ใน
กำรวำงแผนจัดท ำแผนแม่บทในกำรจัดกำรศึกษำและโปรแกรมกำรเรียนในแต่ละชั้นปีของวิทยำลัย ทุกชั้น
ปีและทุกหลักสูตร 

2.1.3 ควบคุม ก ำกับติดตำม ประเมินผล กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของภำควิชำ  
ให้เป็น  ไปตำมเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ กำรจัดท ำแผนกำรสอนรำยวิชำ  แผนกำรสอนรำย
บท ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรวัดและกำรประเมินผลตำม สภำพกำรณ์จริง  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์  กำร
เรียนของนักศึกษำเป็นรำยวิชำ รวมทั้ง   กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์  เพื่อปรับปรุง
พัฒนำ    กำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2.1.4 ก ำหนดเกณฑ์และพิจำรณำตัดสินกำรส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยชั้นปี (เลื่อนชั้น)  
และกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 
 

2.2 งำนด้ำนกำรสอน 
2.2.1 รับผิดชอบควบคุมมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎี และ    

ภำคปฏิบัติ ทุกวิชำ ในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
                    2.2.2 รับผิดชอบสอนวิชำต่ำงๆร่วมกับอำจำรย์ในวิทยำลัยตำมเกณฑ์คุณภำพ 
กำรศึกษำ       
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
2.2.3 ด้ำนกำรนิเทศกำรฝึกภำคปฏิบัติของนักศึกษำ ซึ่งกระจำยอยู่ในสถำนบริกำร 

สำธำรณสุขทุกระดับ 
           -  ร่วมวำงแผน  ประสำนงำนระดับนโยบำยกับผู้บริหำรและอำจำรย์พี่เลี้ยง 

ของแหล่งฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 
           -   เตรียมควำมพร้อมของอำจำรย์พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติงำน  โดยจัดอบรมให้         

ควำมรู้ กำรสอน  กำรนิเทศ  และกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 
          -  จัดกำรประชุมระหว่ำงอำจำรย์ของวิทยำลัยและอำจำรย์พ่ีเลี้ยงของแหล่งฝึก                
ปฏิบัติงำนของนักศึกษำ  เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ  และหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรฝึกภำคปฏิบัติ 

             - ควบคุมคุณภำพกำรฝึกภำคปฏิบัติของนักศึกษำ  โดยเป็นผู้นิเทศ และเป็นที่ 
ปรึกษำและให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ของวิทยำลัย และอำจำรย์พ่ีเลี้ยงของแหล่งฝึกงำน  ดังนี้ 

1) วำงแผนกำรสอนภำคปฏิบัติ  ที่ส่งเสริมให้นักศึกษำได้เรียนรู้จำก 
สภำพกำรณ์จริง  เพ่ือคิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้เหตุผลและแก้ปัญหำได้ 

2) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ วัดและประเมินผลให้ 
บรรลุตำมเป้ำหมำย  วัตถุประสงค์ และสมรรถนะรำยชั้นปี 
 
3.  กำรพัฒนำนักศึกษำ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
            เป็นกำรพัฒนำนักศึกษำโดยครอบคลุมกิจกรรมที่จะพัฒนำคุณลักษณะของนักศึกษำให้เป็นไป
ตำมท่ีหลักสูตรและองค์กรวิชำชีพได้ก ำหนดไว้ กำรดูแลสวัสดิกำรนักศึกษำ กำรให้ทุนนักศึกษำ และกำรแนะ
แนวกรณีนักศึกษำที่มีปัญหำ รวมทั้งกำรดูแลประสำนงำนกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำในกำรช่วยเหลือ
สถำบันกำรศึกษำและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับองค์กรภำยนอกในกำรพัฒนำ
นักศึกษำ เช่น องค์กรพัฒนำบัณฑิตอุดมคติไทย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นต้น 

3.1 ก ำหนดนโยบำย  และวำงแผนงำนกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ  ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์  
สังคม  และกำรปรับตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิตของ นักศึกษำในสังคมปัจจุบัน 
 3.2 บริหำรจัดกำรเพื่อแสวงหำทุนกำรศึกษำและด ำเนินกำรพิจำรณำนักศึกษำเพ่ือรับ 
ทุนกำรศึกษำ และกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ           

3.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำและสนับสนุนกำร 
น ำเสนอส่งผลงำนวิจัย  วิชำกำร  นวัตกรรม ในเวทีระดับประเทศ และนำนำชำติ  

3.4 บริหำรจัดกำรสวัสดิกำรต่ำงๆ  และกำรให้ค ำปรึกษำ เพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือ 
นักศึกษำท่ีมีปัญหำทำงด้ำนกำรเรียนและควำมประพฤติ 

3.5 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้บุคลำกรและนักศึกษำในสถำบัน ร่วมมือในกำร 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม 
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4. กำรพัฒนำบุคลำกรและศูนย์ศึกษำ/แหล่งบริกำรวิชำกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

4.1 บริหำรกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ และกำรให้บริกำรวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรใน 
ประเทศและต่ำงประเทศเช่น 

            - ผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น  (ผบต.) รับรองหลักสูตรโดยสมำคมนักบริหำร 
สำธำรณสุข     

            - หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง  สำชำเวชปฏิบัติทั่วไป (กำรรักษำโรคเบื้องต้น)  
รับรอง หลักสูตรโดย สภำกำรพยำบำล 
    - หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
    - กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนสุขภำพแก่ชุมชน 
    - โครงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ/หน่วยงำนในต่ำงประเทศ  เช่น 
มหำวิทยำลัยโอกำยำมำประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

4.2 ศูนย์ศึกษำ  บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำต่ำง ๆ ของวิทยำลัยให้เป็น 
หน่วยงำนที่สร้ำงองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนให้กับอำจำรย์  เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งเชิง
วิชำกำรและทักษะส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  เช่น ศูนย์ ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนบริกำรวิชำกำรผู้สูงอำยุ  
 
 
5.   กำรวิจัย พัฒนำผลงำนวิชำกำรและนวัตกรรม 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
5.1 ก ำหนดนโยบำย  แรงจูงใจ  และควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำร กำรท ำ 

วิจัย โดยใช้งำนประจ ำในกำรท ำวิจัย เพื่อพัฒนำงำน เช่น บูรณำกำรกำรวิจัยเข้ำกับเนื้อหำสำระในกำรเรียน
กำรสอนทุกรำยวิชำที่เน้นกำรเอ้ืออำทรและกำรบริกำรที่มีหัวใจควำมเป็นมนุษย์เป็นต้น 

5.2  วำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน กำรบริหำรงำนวิจัยผลงำนวิชำกำรและ 
นวัตกรรม 

5.3. มอบหมำย ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรผลิตผลงำนวิชำกำร แนวทำงกำรท ำ 
วิจัยให้สอดคล้องกับสถำบันภำยนอก  ในกำรขอสนับสนุนงบประมำณภำยนอกในกำรท ำวิจัย 

5.4  ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรผลิตผลงำนวิจัยและ 
ผลงำนวิชำกำร  

5.5  สนับสนุน ส่งเสริมให้อำจำรย์และนักศึกษำ ได้ไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรและ 
นวัตกรรมยังต่ำงประเทศ 
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6.  ด้ำนกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร/บริกำรสำธำรณสุข 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

                6.1  ก ำหนดนโยบำยควำมต้องกำรกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
กำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร/บริกำรสำธำรณสุข 
     6.2 วำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน กำรจัดบริกำรวิชำกำรและบริกำรสำธำรณสุขทั้งใน
ลักษณะให้เปล่ำและกำรจัดหำรำยได้ 
     6.3  มอบหมำย ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมต่ำงๆ ในกำร
จัดบริกำรวิชำกำรและบริกำรสำธำรณสุข 
       6.4   ดูแล ก ำกับ กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมบริกำรวิชำกำร และสำธำรณสุขสำธิตของ
วิทยำลัย   เช่น ศูนยค์วำมเป็นเลิศด้ำนบริกำรวิชำกำรผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
     6.5   ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร/
บริกำรสำธำรณสุข 
 
 
 
7.    กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ    

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
7.1   พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยตำมเกณฑ์คุณภำพ 

กำรศึกษำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (สมศ.  สกอ.  สภำกำรพยำบำล สบช.  กพร.) 
7.2 จัดให้มีระบบกำรควบคุมคุณภำพภำยใน มีกำรประเมินตนเอง ก ำกับ ติดตำมกำร 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนในวิทยำลัย อย่ำงต่อเนื่อง  

7.3 เตรียมควำมพร้อมวิทยำลัยในกำรรับกำรประเมินคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอกเป็น 
ประจ ำปีละ 1 ครั้ง โดยให้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับดีขึ้นไปในทุกองค์ประกอบ 

7.4 สร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงนักศึกษำต่ำงสถำบันทั้งในและ 
นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

7.5 จัดท ำรำยงำน ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัย 
ต่อสำธำรณชนเป็นประจ ำทุกปี 
          7.6 เป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับเครือข่ำยและระดับสถำบันพระบรมรำช
ชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

8. หน้ำที่และอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะจำกปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

8.1 กำรอนุญำตกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และกำรก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมำณใน 
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ำยในลักษณะหมวดดังกล่ำวจำกเงินงบประมำณ
หรือกรณีเงินนอกงบประมำณ เพื่อกำรด ำเนินงำนภำยในขอบเขต วัตถุประสงค์ของเงินงบประมำณนั้น ๆ 
เฉพำะกรณีที่ไม่มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือรำยกำรที่กระทรวงกำรคลังได้อนุญำต
ให้จ่ำยในเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ 

8.1.1 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระเบียบว่ำด้วย กำรเงินและเก็บรักษำ 
เงินและกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร 

8.1.2 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล ตำมระเบียบ             
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

8.1.3 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ตำมระเบียบ 
ว่ำด้วย  กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 

8.1.4 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตร ตำมระเบียบ 
ว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตร 

8.1.5 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร ตำมระเบียบว่ำด้วย กำรเบิก 
จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  

8.2 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำดที่ท ำกำร ค่ำบริกำรและสถำนที่ ค่ำจัด 
งำนต่ำง ๆ 

8.3 กำรอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้ำง กำรเช่ำและกำรจ้ำงที่ปรึกษำ  ครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000  
บำท  (สองล้ำนบำทถ้วน) 

8.4 ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บำท   
(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 

8.5 อนุมัติจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
                  8.5.1 ค่ำซ่อมแซมบ้ำนพักหรืออำคำรที่พัก ที่รำคำไม่เกิน  100,000 บำท              
(หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

8.5.2 ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงที่มีรำคำไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
8.5.3 ค่ำครุภัณฑ์ซึ่งมีรำคำไม่เกินหน่วยละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน)      

ค่ำซื้อยำนพำหนะ 
                  8.5.4 รำยจ่ำยเพ่ือซื้อยำนพำหนะ  
                           8.5.4.1 รถจักรยำน 2 ล้อ รถจักรยำนยนต์ 
                           8.5.4.2 รถยนต์ซึ่งซื้อเพ่ือทดแทนคันเดิมที่มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 7 ปี  
หรือที่ก ำหนดไว้ในกรอบอัตรำครุภัณฑ์ 

8.6 กำรอนุมัติให้เจ้ำหน้ำที่อยู่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
8.7 หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย เช่น คณะกรรมกำรประเมินผลงำนเพ่ือแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรง

ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ (ด้ำนกำรสอน) 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

                 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
3. กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 

 
2.  นโยบายของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   

 1.พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. บริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล    
 3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์  
 4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
 5. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
 6. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานได้เติมศักยภาพ   และยึดมั่นในจรรยาบรรณ 

    7. ธ ารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานด้วยความผูกพันยึดมั่นในองค์กร 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   
3.1  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล   

มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ 2 งาน ดังนี้ 
  3.1.1   งานแผน   มีบทบาทความรับผิดชอบและด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือพัฒนานโยบายของวิทยาลัย  
   2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ รวมทั้งการดูแล
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของวิทยาลัย 
   4) พัฒนาระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการเงิน และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณของวิทยาลัย  
   5) พัฒนาและด าเนินการจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยง ขององค์กร  
   6) ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของโครงการกลยุทธ์   โครงการ
ปฏิบัติการประจ า ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุม
ความเสี่ยง ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาศ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
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   7) เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าสถิติ บันทึกในฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ /การ
ควบคุมงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน 
   8) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ า 
โครงการกลยุทธ์   โครงการปฏิบัติการประจ า และงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
   9)  วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  สิ่งที่ได้เรียนรู้  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
   10) เผยแพร่ข้อมูลด้านนโยบายและแผนแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 
  3.1.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีบทบาทความรับผิดชอบและด าเนินการ ดังนี้ 

    1)  วางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 
         2) วางแผน/ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม strategy competency 
                             3) พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดสรรบุคลากรเพ่ือไปประชุม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน อบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 
                             4) พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดบุคลากรเพ่ือไปอบรมหลักสูตรการบริหาร
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
                             5) ด าเนินการจัดเวทีในการน าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา 
                             6) ประสานงานและ/หรือ ด าเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนานาบุคลากรทางวิชาชีพ ทั้งภายมน/ภายนอกวิทยาลัยฯ 
                             7) ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานอื่นภายใน
วิทยาลัย 
                             8) ด าเนินการและ/หรือประสานงานการศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ของนักศึกษาหรือ
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน 
                            9) ด าเนินการโครงการพัฒนาความพร้อมอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติราชการ 
                           10) ด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม ่  และอาจารย์ที่กลับจาก
การศึกษาต่อ 
                           11) ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. และงานประกันคุณภาพการศึกษาของงาน 
                           12) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม/อบรมนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 
                           13) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ในด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
                           14) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในวิทยาลัยในการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
                           15) ส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการจัดหาอาสาสมัครเพ่ือมาปฏิบัติงานใน
วิทยาลัย 
                           16) วางแผนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ กับสถาบันอื่นในต่างประเทศ 
                           17) ประเมินผลการด าเนินงาน/พัฒนาและวางแผนปรับปรุง 

        18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 



20 
 

3.2  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ  ดังนี้ 
1) การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 
2) วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 
3) ตรวจสอบและดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
4) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้ง

บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
5) จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย 
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย 
7) ดูแลระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูลของวิทยาลัย 
8) จัดท าคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
9) รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้คอมพิวเตอร์ 
10) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ น าไปใช้ในการ

พัฒนาต่อไป 
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

 
3.3 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 

มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา 

คุณภาพ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย  
                      2)  ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
                      3) จัดท าแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มงานประกันและ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัย 
                     4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาล สถาบันพระบรม
ราชชนก (สบช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) เป็นต้น 
                    5) จัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเอง ก ากับ ติดตามการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบันร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและหน่วยงานภายในทุก
กลุ่มที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online SYSTEM) และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
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แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
                    6)  เตรียมความพร้อมวิทยาลัยในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตาม
เกณฑ์การรับรองอย่างต่อเนื่อง  
                    7) ประสานความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
                   8) มอบหมาย ก ากับ ติดตาม ดูแล ให้การด าเนินงานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามที่วิทยาลัยก าหนด 
                  9) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                 10)  ก ากับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานกลุ่มงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารรายไตรมาส 
                 11)  พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

      12)  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งจัดท ารายงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 
                 13)  สรุปประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของการด าเนินงานของกลุ่มงานประกันและ
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

                    กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 3 กลุ่มงาน และ 1 งานดังนี้ 
1. กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม 
2. กลุ่มงานบริการวิชาการ 
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 

               4. งานวิเทศสัมพันธ์ 
 
2. นโยบายของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

2.1 ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ 
1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

                     2. สนับสนนุการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมและวิชาชีพ  
                     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผล 
งานวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                     4. ส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
                    5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
                    6. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์ในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ  
 
    2.2 ด้านการบริการวิชาการ 
                    1.  สนับสนุนการให้บริการวิชาการ และงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคมที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ 

2. สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ 
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ และงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  

ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
                    4. ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
                   5. พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอต่อ
การ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

        6.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 

 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1 กลุ่มวิจัยและนวตกรรม 

มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ า ด้านการวิจัย ผลงานด้าน 

วิชาการ ละงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย 
2) ก าหนดแผนด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ จากการปฏิบัติงาน งานวิจัย ผลงาน 

วิชาการ และงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย 
3) ก าหนดแผนการสังเคราะห์งานวิจัย และด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัย 
4) จัดท าคู่มือและพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย 
5) สนับสนุนการท าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
6) ด าเนินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในวิทยาลัยด้านการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน 

วิชาการและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย 
7) ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ ด้านการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน 

สร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
8) แสวงหาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ 

งานสร้างสรรค์  
9) ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานตามไตรมาศ   แหล่งทุน และแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  
10) พิจารณาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ของวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 
11) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานด้านการวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ของ 

วิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
12) บริหารการจัดการความรู้ ให้เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
13) ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัย และผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
14) ประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  
15) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  

น าไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

3.2. กลุ่มงานบริการวิชาการ 
มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 

 1)  ก าหนดนโยบาย ระบบกลไก การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ และด าเนินการตาม
ระบบที่วางไว้ 

 2) จัดท าแผนการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และพันธกิจของวิทยาลัย 
 3) ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 4) สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ 

5)  สนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ 
แก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ 
                     6) ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
                     7) จัดการประชุม อบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย และเพียงพอต่อการ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

          8)  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เพ่ือความต่อเนื่องและม่ันคง 
  9) พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลใน
วิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

10) ประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ  
11)  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  

น าไปพัฒนาการด าเนนิงานต่อไป 
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

 
3.3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 

มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1)   ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าที่ชัดเจน 

2) พัฒนาระบบกลไก การด าเนินงานของศูนย์ฯ และก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ
ทีมงานบริหารศูนย์ที่ชัดเจน 

     3)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
4)  พัฒนาการด าเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  

     5) ให้การบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภายในศูนย์ผู้สูงอายุของวิทยาลัยและในชุมชน 
     6)  สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กับการเรียนการสอน /การวิจัย  

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                     7)  จัดท าหลักสูตร และประชุม อบรม ด้านผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอต่อการ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

          8)  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ  
  9)  พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลในวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  10) จัดท าฐานข้อมูล ด้านสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค บุคลากร ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

11) ประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ  
12)  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  

น าไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 



25 
 
               3. 4. งานวิเทศสัมพันธ์ 

มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบาย ระบบกลไก การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และด าเนินการตามระบบ 

ที่วางไว้ 
2) จัดท าแผนงาน/โครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และพันธกิจของ 

วิทยาลัย 
3) สนับสนุน และช่วยเหลือ ด้านการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ /การสื่อสารด้านภาษาและ 

การด าเนินงานอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยและวิชาชีพ 
4) สนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านวิเทศ 

สัมพันธ์ แก่บุคลากรชาวต่างชาติที่มาเยี่ยน 
                     5) ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
                     6) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
                     7) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในวิทยาลัยด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
                     8) เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และ อื่นๆที่เก่ียวข้องด้านการต่างประเทศ เพ่ือก้างสู่
ประชาคมอาเซียน 
  9) พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลในวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

10) ประเมินผลการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
11)  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  

น าไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
                    กลุ่มกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 2 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 
 1.1. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 3 งาน คือ 
    -งานสโมสรนักศึกษา 
    -งานกิจกรรมนักศึกษา 
    -งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1.2. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา   ประกอบด้วย 3 งาน คือ 
   -งานปกครอง หอพักและสุขภาพ 
   - งานให้ค าปรึกษา แนะแนว ทุน 
   -งานวินัยนักศึกษา 
               1.3   งานอาจารย์ประจ าชั้นและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 - งานอาจารย์ประจ าชั้น 
 - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

2. นโยบายของกลุ่มกิจการนักศึกษา 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง มีความรัก   ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและสอดคล้อง 

กับค่านิยมร่วม “คิดดี  พูดดี  ท าดี  ชีวีมีสุข” 
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนที่ก าหนด 
4. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการแต่งกาย และการร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ หรือ 

อ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
5. ส่งเสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษา 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  3.1 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

  1. ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  2. รับผิดชอบติดตาม/ก ากับการด าเนินงานและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ 

  -  สโมสรนักศึกษา 
  -  ชมรมนักศึกษา 
  -  งานกิจกรรมนักศึกษา 
  -  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มกิจการนักศึกษา 
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  -  ฐานขอ้มูลกิจกรรมนักศึกษา 
  3. ประสานงานกับอาจารย์กลุ่มกิจกรรมและสโมสรนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  4.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษาตามท่ีได้รับผิดชอบ   
  5.  ด าเนินการพบนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในชั่วโมงพัฒนานักศึกษา 
  6.  เข้าร่วมการประชุมสโมสรนักศึกษาและชมรมตามแผนที่ก าหนด 
  7.  เข้าร่วมการด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  8.  เซ็นรับรองประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาลงในสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
  9.  สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและรวบรวมรายชื่ออาจารย์  
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  10. น านักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลในโอกาสต่างๆ 
  11. รวบรวมข้อมูลการร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมร่วม
ด าเนินการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านการท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรและนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มารยาทดีเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  12. รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับกิจกรรม
นักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  13. รวบรวมข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูล
กิจกรรมนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  14. ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษาและงานท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  15. ตรวจสอบและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ฐานข้อมูล 
  16. เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆของสโมสรนักศึกษาและชมรม 
  17. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและงานตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานตามล าดับ 
          
 3.2 บทบาทหน้าที่อาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
  1.งานวินัยนักศึกษา  
 1. วางแผนและพัฒนาการด าเนินงานวินัยนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ วิทยาลัย 
 2. ประชาสัมพันธ์ และประสานงานด้านระเบียบวินัยนักศึกษา ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาทราบ 
 3. ประเมินการใช้ระเบียบวินัยนักศึกษาและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยให้ อาจารย์  
นักศึกษา  และ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 4. ติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5. ประสานงานกับงานที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมระเบียบ วินัย นักศึกษา  
 6. รวบรวมหลักฐานการกระท าผิดของนักศึกษา และลงบันทึกพฤติกรรม เป็นลายลักษณ์ 
อักษร และสรุปผลส่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของ นักศึกษาต่อไป 
 7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา 
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  8. ติดตามดูแลและพัฒนานักศึกษาที่เคยประพฤติผิดวินัยให้มีพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
  9. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมวินัยนักศึกษา 
  10.จัดท าฐานข้อมูลงานวินัยนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  11. ร่วมด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน 
  12. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเรื่องกฎระเบียบวิทยาลัย 
  13. ร่วมจัดท าคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
   14. ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษา 
  15. ร่วมพิจารณาและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
 
  2. งานสุขภาพ   
 1. วางแผนและพัฒนาการด าเนินงานด้านสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของ วิทยาลัย ฯ 
 2. ประชาสัมพันธ์ และประสานงานด้านสุขภาพนักศึกษาให้อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 3. ประเมินความต้องการด้านสุขภาพของนักศึกษา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
โดยให้  อาจารย์  นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน 
  4. ติดตามและก ากับดูแลงานด้านสุขภาพของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษามีปัญหาการเจ็บป่วย เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ 
  6. ติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและส่งต่อข้อมูลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 7. รวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นลายลักษณ์ อักษร และสรุปผล เพ่ือเก็บเป็น
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ นักศึกษาต่อไป 
 8. ส ารวจและจัดเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้ 
 9. รับผิดชอบด าเนินการด้านการจัดท าการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10. ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาสารคามเพ่ือด าเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจ าปี
และติดตามผลการตรวจพร้อมรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  11. จัดให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักศึกษา 
 12. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  13. ร่วมด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน 
  14. ประสานงานด้านการบริจาคโลหิตของนักศึกษา 
  15. จัดหาและเผยแพร่แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่นักศึกษา 
  16. ร่วมจัดท าคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
  17. ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษา 
  18.   ร่วมพิจารณาและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
 
 
            3.    งานอาจารย์ประจ าชั้น 
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   มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ 
  1. ด้านการบริหารชั้นเรียน 
 1.1 จัดเตรียมชั้นเรียนและตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ครบและมีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานได้ 
 ตลอดเวลา ตามระเบียบห้องเรียนของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 1.2 ด าเนินการในการคัดเลือกกรรมการชั้นปีของนักศึกษา (ประธานชั้นปี, รองประธาน 
 ชั้นปี, วิชาการ,เหรัญญิก, โสตทัศนูปกรณ์ , สวัสดิการและปฏิคม) 
 1.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
ห้องเรียนและการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 
 2. ด้านวิชาการในชั้นเรียน 
 2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาที่เรียน, อาจารย์ผู้สอน และระยะเวลาการเรียนการสอน 
เมื่อเปิดภาคการศึกษา 
 2.2 ตรวจสอบตารางสอนให้เป็นปัจจุบัน ให้นักศึกษาน าไปติดป้ายประกาศในห้องเรียน 
โดยจัดท าในวันสุดท้ายของการเรียนแต่ละสัปดาห์ 
 2.3 ตรวจสอบการเข้าเรียน การลากิจและลาป่วยของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ 
วิทยาลัยฯ และสรุปเวลาเรียนของนักศึกษาทุกคนก่อนการสอบประจ าภาคการศึกษา 1  สัปดาห์ และในกรณีท่ี
พบว่านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ให้ท าบันทึกเสนอ  ผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 2.4 สรุปข้อมูลการลาของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา และส่งต่ออาจารย์ประจ าชั้นที่รับผิด 
ชอบในปีต่อไป 
 2.5 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาเกี่ยวกับการสอน, การเลื่อน 
หรืองดสอนตลอดจนการสอนชดเชย และการเบิกเงินค่าสอน 
 2.6 ร่วมเป็นกรรมการคุมการสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา 
 2.7 ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาตาม
แบบฟอร์มการประเมินของวิทยาลัยฯ 
 2.8 ส่งเสริมนักศึกษาในด้านวิชาการ เช่น การจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
 2.9 ร่วมกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในการพบนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเรียน 
  3. ด้านบริการ 
 3.1 อบรมจรรยา มารยาท การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ตลอดจน 
ปกครองดูแลให้นักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม 
 3.2 พบนักศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในตารางพบอาจารย์ประจ าชั้น ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  เพื่อรับฟังปัญหาและให้ค าแนะน าหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ 
 3.3 แนะแนวให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหา 
ส่วนตัวและพิจารณาส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.4 ประชาสัมพันธ์, รับสมัคร, และร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุน 
 3.5 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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 3.6 ให้ความร่วมมือกับงานกิจการนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและ 
นอกสถาบัน 
 3.7 ประสานงานกับแม่บ้าน ในการอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษา เรื่องการจัดเตรียม
หอพัก, การตรวจสอบความเรียบร้อย และความสะอาดของหอพักของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบ 
 3.8 ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษา ในกรณีนักศึกษาป่วยเพื่อรับการดูแลรักษาต่อไป 
 
      4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

         1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าโดยร่วมในการพัฒนาระบบการพัฒนา
คุณภาพการบริการวิชาการศิษย์เก่า 
         2. ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตร่วมกับกลุ่มวิชาการ 

                    3. ประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความต้องการของ 
ศิษย์เก่าผ่านทางระบบกระดานข่าวสารทางอินเตอร์เนต 

4. น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการจัดบริการแก่ศิษย์เก่า มาพัฒนาการ 
จัดบริการ เช่น ความต้องการการรับบริการจากทางวิทยาลัย การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา การ
อบรมผ่านทางระบบอินเตอร์เนต พร้อมทั้งจัดท าเวปไซต์ของงานกิจกรรมนักศึกษา 

         5. รวบรวมรางวัลและผลงานต่าง ๆ ที่ศิษย์เก่าได้รับรางวัล 
 

 5.  งานหอพัก  
 1. วางแผนและพัฒนาการด าเนินงานหอพัก ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย 
 2. ประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านหอพักให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ 
 3. ประเมินความต้องการด้านหอพักและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยให้ อาจารย์ 
นักศึกษาและ ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
 4. ติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพักของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5. ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมระเบียบ วินัย 
นักศึกษา และการพักอาศัยในหอพักอย่างมีความสุข 
 6. จัดท ามาตรฐานหอพักร่วมกับสมาชิกในงานเพื่อน าเสนอกรรมการกลุ่มงาน 
 7. จัดท าฐานข้อมูลผู้พักอาศัยในหอพัก เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลของนักศึกษาต่อไป 
 8. ติดตามดูแลและพัฒนานักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพร่วมกับงาน
วินัยและงานสุขภาพ 
  9.  จัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักเพ่ือให้เป็นหอพักท่ีน่าอยู่และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
  10. ร่วมจัดท าคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
  11. ร่วมด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน 
  12. ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษาและคู่มือผู้ปกครอง 

        13. สรุปผลการปฏิบัตงิานประจ าปี เสนอคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
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6. งานทุนการศึกษา (ทุนเอ้ืออาทร) 
1. วางแผนการด าเนินงานทุนการศึกษา เตรียมใบสมัครขอทุน, แบบฟอร์มการพิจารณาทุน, 

ชี้แจงในชั่วโมงงานพัฒนานักศึกษาและจัดท าเอกสารติดประกาศแจ้งนักศึกษา, รวบรวมและตรวจสอบใบสมัคร
ขอทุนของนักศึกษา  

2. ด าเนินการสัมภาษณ์ทุน   รวบรวมคะแนนสัมภาษณ์และประชุมตัดสิน พร้อมสรุปรายงาน 
ผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักศึกษา  รวบรวมคะแนนเยี่ยมบ้านและประชุมตัดสิน  
4. จัดท าข้อมูลนักศึกษาทุนที่ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือประกาศในวันไหว้ครู  ประสานการเข้า 

รับทุนและเตรียมซองเงินในวันไหว้ครู  ด าเนินการฝึกซ้อมการเข้ารับทุน ของนักศึกษา 
5. ด าเนินการน านักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษานอกสถานศึกษา 
6. ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินทุนภายหลังที่นักศึกษาได้รับทุน 
7. ติดตามการใช้จ่ายเงินทุนโดยตรวจสอบ พิจารณารายการใช้จ่ายประจ าเดือนที่นักศึกษา 

เขียนแจ้งมาต่ออาจารย์ และเรียกพบนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย 
8. ด าเนินการตอบรับหนังสือเข้าเรื่องทุน  จากงานสารบรรณ , พิจารณาและด าเนินการ 

ตอบรับ ประสานกับนักศึกษาตามหนังสือที่แจ้ง 
9. จัดท าบัญชีรับจ่ายเงินทุนและด าเนินการมอบเงินทุนแก่นักศึกษา  รวมทั้งตรวจสอบบัญชี 

เงินทุน  ด าเนินการฝาก- ถอนเงินทุน  
10. จัดท าแฟ้มรายชื่อนักศึกษาทุนและงานด าเนินการระหว่างปี พร้อมทั้งตรวจสอบ 

 
7.  งานทุนกู้ยืม 

1.   วางแผนการด าเนินงานทุนกู้ยืม   ชี้แจงในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดท า 
เอกสารติดประกาศแจ้งนักศึกษารวมทั้งประสานงานกับนักศึกษาในการขอกู้ยืมต่อเนื่อง, กู้ยืมรายใหม่   

2.  ด าเนินการชี้แจงการเขียนสัญญาเงินทุนกู้ยืมรายเก่า  รายใหม่  พร้อมการลงข้อมูลใน  
E-Student   Loan ตามระเบียบของกยศ. 

3.  ด าเนินการตรวจสอบการเขียนสัญญากู้ยืมรายเก่า  รายใหม่ 
4.  ด าเนินการประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักศึกษา (กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่) 
5.  ด าเนินการเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมรายเก่า  รายใหม่ 
6.  จัดเตรียมเอกสารการขอความอนุเคราะห์ให้นายอ าเภอเซ็น กรณีนักศึกษาน ากลับไปเซ็น 

ที่บ้านส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า 
7. ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ยืมฉบับสมบูรณ์ ส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า , รายใหม่ 
8. จัดท าทะเบียนและเอกสารน าส่ง ส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า , รายใหม่ 
9.ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินทุนภายหลังที่นักศึกษาได้รับทุนส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า  

รายใหม่ 
                    10. ติดตามการใช้จ่ายเงินทุนโดยตรวจสอบ พิจารณารายการใช้จ่ายประจ าเดือนที่นักศึกษา 
เขียนแจ้งมาต่ออาจารย์  และเรียกพบนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย   ส าหรับทุนกู้ยืม 
รายเก่า  รายใหม่ 

11. ด าเนินการรับหนังสือเข้าเรื่องทุนกู้ยืม  จากงานสารบรรณ , พิจารณาและด าเนินการ 
ตอบรับ ส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า  รายใหม่ 
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12. จัดท าเอกสารขอผ่อนผันเงินค่าเล่าเรียนแก่ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
13. ด าเนินการประสานกับงานการเงินเกี่ยวกับการขอผ่อนผันเงินค่าเล่าเรียน 
14.ด าเนินจัดท าเอกสารขอช าระค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับเอกสาร El ๐๘๐ จากธนาคาร ส าหรับ 

ทุนกู้ยืม  รายเก่า รายใหม่ 
15. ด าเนินการประสานกับงานการเงินขอช าระค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับเอกสาร El ๐๘๐ จาก 

ธนาคาร  ส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า  รายใหม่ 
16. จัดท าบัญชีควบคุมเงินทุนกู้ยืมและตรวจสอบบัญชีเงินทุน  ด าเนินการฝาก- ถอนเงินทุน  

ส าหรับทุน  กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ 
17.จัดท ารายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมและงานด าเนินการระหว่างปี พร้อมทั้งตรวจสอบส าหรับ 

ทุนกู้ยืมรายเก่า  รายใหม่ 
18. ด าเนินการเข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดสรรเงินทุนและข้อปฏิบัติการจัดท าสัญญาเงินกู้ยืม 

กับ สนง. เขตพ้ืนที่มหาสารคามส าหรับทุนกู้ยืมรายเก่า , รายใหม่ 
19. ประเมินผลการด าเนินงานทุนการศึกษา 
20. น าผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
21. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุนการนักศึกษา 
22. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานทุนการศึกษาผ่านสื่อต่างๆ 

    23. ร่วมด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน 
    24. ร่วมจัดท าคู่มือกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
    25. ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษา 
    26. น านักศึกษาเข้ารับทุนในโอกาสต่างๆของแต่ละทุนการศึกษา 
                     27. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

                    กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1 กลุ่มวิชา 6 กลุ่ม 
1.2 กลุ่มงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
1.3 งานบริหารรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
1.4 งานห้องปฏิบัติการและจัดการทั่วไป 
 

2. นโยบายของกลุ่มวิชาการ 
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 

ประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตทั้งในและนอกหลักสูตร 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับ พรบ. 

การศึกษาแห่งชาติ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย         
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตพยาบาล  
4. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพกับพันธกิจอ่ืน 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ 
มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ตามต าแหน่งและงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

                3.1   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
  เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อ านวยการวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร การ 

ควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ รวมทั้งติดตามนิเทศและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชา งาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริหารรายวิชาการศึกษาทั่วไป  งานห้องปฏิบัติการและจัดการทั่วไป 
และงานอาจารย์ประจ าชั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 

ด้านบริหาร 
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของวิทยาลัย 
2. ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
3. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
4. มอบหมายติดตามก ากับดูแลและนิเทศ 

4.1 เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
4.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย 
4.3 วางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนา 

5. นักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปรัชญานโยบายและวัตถุประสงค์
ของวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาการ 
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6. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ 
ระเบียบของทางราชการ 

7.  นิเทศ ติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปตามแผน 
8. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการด าเนินงานของกลุ่มงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน 
9.  ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
10.  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกลุ่มงานอ่ืนๆ 
11.  ร่วมพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพภายใน 

 
ด้านวิชาการ 

       1. วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
 2. ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
 3. ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
       4. วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
       5. เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
        6. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของ 
                    วิทยาลัย  
       7. จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
        8. ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
       9. ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
      10. ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ด้านบริการ 
                1. อบรม ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
                2. ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

3. ร่วมจัดเตรียมสถานที่เรียน วัสดุ อุปกรณ์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนของ 
     นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

       4   มีส่วนร่วมประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย 
 

 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       1. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มวิชา 
       2. เป็นกรรมการต่าง ๆ ของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เช่น อนุกรรมการสาขาวิชาการ   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
      4. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
      5. เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทน           
ผู้อ านวยการ เป็นต้น 
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3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. วางแผนและพัฒนาการศึกษา การควบคุมภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล 

การศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
2. ด าเนินการกลั่นกรองและพิจารณาการเปิดและการปิด หลักสูตร และเสนอความเห็นชอบต่อ 

กรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 
3. ด าเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
4. ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ 

ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ควบคุมก ากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
6. ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
7. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 

และ ระเบียบของทางราชการ 
8. นิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการจัดการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ 

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
9. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ  

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
10. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกกลักสูตร 
11. ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
12. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มงานอื่นๆ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
14. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

 
 

3.3 หัวหน้ากลุ่มวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
     1. ด้านบริหาร 
    1.1 เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
    1.2 เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    1.3 วางแผนและพัฒนาการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ  บริการวิชาการ  และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายของวิทยาลัย 
    1.4 วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
และระเบียบของทางราชการ 
    1.5 นิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการจัดการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ        
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
    1.6 ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การวิจัย  ผลงานวิชาการ  บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
    1.7 ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มวิชา 
    1.8 ร่วมพัฒนาระบบควบคุมภายในของกลุ่มวิชา 
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 2. ด้านวิชาการ 
 2.1 จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.2 สอนและนิเทศนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.3 วัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.4 เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ในกลุ่มวิชาและนักศึกษาด้านวิชาการ และการวิจัย 
 2.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาของกลุ่มวิชา 
 2.6 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน  
 2.7 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.8 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
 2.9 ให้บริการวิชาการท้ังภายในประภายนอกสถาบัน 
 
 3. ด้านบริการ 
 3.1 อบรมดูแลนักศึกษา ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 มีส่วนร่วมในการประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย 
 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มวิชาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 4.3 เป็นอาจารย์เวรดูแลรับผิดชอบในวิทยาลัย 
 4.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 4.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
3.4 อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

   1. ด้านบริหาร 
 1.1 ร่วมกับกลุ่มวิชาวางแผน และพัฒนาการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปรัชญา  นโยบาย และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
 1.2 ร่วมกับกลุ่มวิชาวางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชา ทั้งภาคในและภายนอกสถาบัน 
 1.4 ปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 1.5 ร่วมกับกลุ่มวิชาประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มวิชา 
 1.6 ร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกลุ่มวิชา 
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 2. ด้านวิชาการ 
 2.1 จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.2 สอนภาคทฤษฎีและนิเทศการภาคปฏิบัติของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.3 จัดท าเอกสารประกอบสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน 
 2.4 เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.5 ประเมินผลและพัฒนาการสอนร่วมกับกลุ่มวิชา 
 2.6 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
 2.7 ให้บริการวิชาการท้ังภายในประภายนอกสถาบัน 
 2.8 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ       
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 
 3. ด้านบริการ 
 3.1 ร่วมกับอาจารย์ในวิทยาลัยอบรมดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัย 
 3.3 ร่วมกับกลุ่มวิชาจัดเตรียมสถานที่เรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการเรียน 
การสอนของกลุ่มวิชา 
 3.4 ร่วมกับอาจารย์ในวิทยาลัย ประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย 
 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 เป็นอาจารย์เวรรับผิดชอบดูแลในวิทยาลัย 
 4.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมต่างๆ ของนักศึกษา 
 4.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 4.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

3.5   หน้าที่ความรับผิดชอบของงานทะเบียนและประมวลผล 
            มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. วางแผนงานประมวลผลการศึกษาของวิทยาลัย 
2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนหาแนวทางแก้ไขงานประมวลผลการศึกษาของ

วิทยาลัย 
3. ติดตาม การพิมพ์และจัดเก็บข้อสอบ 
4. ด าเนินการท าลายข้อสอบเมื่อถึงก าหนดเวลา 
5. การวิเคราะห์ข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วได้มาตรฐานเพ่ือด าเนินการจัดท า

คลังข้อสอบต่อไป 
6. ตรวจสอบคะแนนการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีและรายงานผลการศึกษาแต่ละภาค

การศึกษาตลอดปีการศึกษา และตลอดหลักสูตร 
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7. พิจารณาคะแนนการศึกษาทุกชั้นปีร่วมกับอาจารย์ในงานและคณะกรรมการการบริหาร 
                     หลักสูตร 

8. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าชั้น และรอง.ผอก. กลุ่มงานวิชาการ
เกี่ยวกับผลการเรียนนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และตลอดปีการศึกษา 

9. หนังสือแจ้งคะแนนให้ผู้ปกครอง เจ้าของทุน และต้นสังกัด เมื่อผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
ก าหนด 

10. รายงานผลการศึกษาตลอดปีการศึกษาต่อเจ้าของทุนและผู้ปกครอง 
11. รวบรวมคะแนนสอบรวบยอดของสถาบันเครือข่ายฯ และสภาการพยาบาล 
12. ติดตามการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตลอดปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา 
13. ติดตามการตรวจสอบหลักฐานนักศึกษาใหม่และด าเนินการจัดเก็บ 
14. ติดตามและจัดเก็บสัญญานักศึกษาทุน  
15. ตรวจสอบการจัดเก็บทะเบียนบ้ายของวิทยาลัย โดยให้ยืม – คืน 
16. ตรวจสอบการท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
17. ติดตามการตรวจสอบและส าเนารายชื่อนักศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง 
18. ติดตามการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
19. ติดตามการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
20. ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการศึกษา 
21. ติดตามการตรวจสอบวุฒินักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ขอความ 

                      อนุเคราะห์ 
22. ตรวจสอบการออกหนังสือตอบรับผู้เข้ารับการศึกษาและหนังสือส่งตัวผู้ส าเร็จการศึกษาถึง

ต้นสังกัด 
23. ติดตามการรายงานสถิติการส าเร็จการศึกษา 
24. ประสานงานกับสถาบันสบทบและสถาบันพระบรมราชชนกในการส าเร็จการศึกษาและรับ

ใบปริญญาบัตร 
25. ตรวจสอบการสมัครสมาชิก และการสอบสภาการพยาบาลของนักศึกษาที่จะส าเร็จ 
26. ตรวจสอบใบปลดหนี้ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
27. ด าเนินการการลาออกและพักการเรียนของนักศึกษา 
28. อนุมัติเบื้องต้นการลาของเจ้าหน้าที่ในงานฯ 
29. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  
         3.6   งานห้องปฏิบัติการ 
         มีขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ เพื่อการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
 2. พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
 3. บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. ดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการ
เรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล 
 5. ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย 
 6. จัดท าทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
 7. จัดท าคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 
 8. ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อช ารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร 
 9. จัดท าแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
 10. ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 
 11. ก ากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
                   12. สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับข้อชี้แนะ น าไปใช้พัฒนาต่อไป 
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  มีการด าเนินงาน  8 งาน ประกอบด้วย 
1.งานสารบรรณ เลขานุการ และประชาสัมพันธ์ 
2.งานการเงินและบัญชี 
3.งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
4.งานยานพาหนะ 
5.งานอาคารสถานที่ 
6.งานรักษาความปลอดภัย 
7.งานการเจ้าหน้าที่ 
8.งานวิทยบริการ 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ดังนี้ 
2.1.งานสารบรรณ เลขานุการ และประชาสัมพันธ์ 
 1) พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ 
 2) บริหารและด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 3) รับ-ส่งหนังสือ ตามระบบ E-สารบัญ  
 4) ให้บริการ ส าเนาเอกสาร พิมพ์งาน และประชาสัมพันธ์ในระบบ CAT และช่องทางอ่ืนๆ 

                        ภายในวิทยาลัย 
 5) รับส่งเอกสาร และท าทะเบียนควบคุมการใช้โทรสาร 

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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     6) ด าเนินการจัดท าประกาศ ค าสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย 
7) จัดท าส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
8) ลงทะเบียนเอกสาร 
9) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 

   10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
2.2.งานการเงินและบัญชี 
 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้ 

ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
  2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  3) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากร
ของวิทยาลัยทุกคน 
  4) จัดท าคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี 
  5) ด าเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ  
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  6) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงนิ การบัญชี และ
งบประมาณ ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  7) รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและ
งบประมาณ ตามแผนที่วางไว้ 

8)  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
    9)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
2.3. งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
    2.3.1 งานพัสดุ มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 1)  ร่วมก าหนดแผนงาน /โครงการ และวางแผนในการด าเนินงานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
 2)  จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและระเบียบทางราชการ 
 3)  จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
 4) เบิก-จ่าย พัสดุ ตามระเบียบที่ก าหนด 
 5) ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
 6) จ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
 7) จัดจ้างเหมาบริการทุกประเภทตามที่ได้รับอนุมัติ 
 8) จัดท าฐานข้อมูลงานพัสดุ 

9) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
    10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.3.2 งานซ่อมบ ารุง มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1) วางแผนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  
2) ด าเนินการบ ารุง ดูแล ระบบไฟฟ้า  ประปา บ่อบ าบัดน้ าเสีย โต๊ะ  เก้าอ้ี และอาคาร

สถานที่ภายในวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมใช้ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ให้บริการซ่อมแซม อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า  ประปา บ่อบ าบัดน้ าเสีย โต๊ะ  เก้าอ้ี และ

อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย ตามที่มีการแจ้งขอใช้บริการ 
4) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

              2.4. งานยานพาหนะ 
 1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย 
     2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
     3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ 
     4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั้ง 
 5) บ ารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ 
 6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการช ารุด 
     7) ประสานการต่ออายุภาษีรถยนต์ของราชการประจ าปี 
     8) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
    9) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

             2.5. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 2.5.1 งานอาคารสถานที่ 
 1) ดูแลความสะอาด เรียบร้อยของอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
 2) ตกแต่งอาคารเรียน ให้สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย 
 3) จัดห้องเรียน ห้องประชุม ตามรูปแบบที่ก าหนดให้ของผู้ใช้ห้อง 
 4) ตรวจสอบ บ ารุง รักษา และจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ประจ าต่างๆ  
     5) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.5.2 งานสิ่งแวดล้อม 
1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง 
2) ดูแล บ ารุง รักษา ต้นไม้ ดอกไม้ สอนหย่อม และสนามหญ้า ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
3) พัฒนาการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ 
4) ดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ ของบริเวณพ้ืนที่ของวิทยาลัย 
5) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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             2.6.  งานรักษาความปลอดภัย 

 1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
 2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
 3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
 4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน้ าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
     5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
 6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
2.7.งานการเจ้าหน้าที ่
 1) วางแผน การด าเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ 
 2) ด าเนินการเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูล ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง ตามประวัติ ก.พ.7 
 3) ลงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้งานได้ 

                        อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ดูแลและแนะน าบุคลากรที่ทดลองปฏิบัติราชการ 
     5)  ด าเนินงานเรื่อง การเลื่อนระดับข้าราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
     6)  ด าเนินงานเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย ลาออก และช่วยราชการของบุคลากร 
     7) ด าเนินงานเรื่อง การขอต าแหน่งให้สูงขึ้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     8) ด าเนินงานเรื่อง การสรรหาข้าราชการดีเด่น การเกษียณอายุราชการ บ าเหน็จบ านาญ 

                      ข้าราชการ 
     9) ด าเนินงานเรื่อง การลาศึกษาต่อ   การต่ออายุสมาชิกสภาการพยาบาล   การขอบัตร
ราชการพนักงานและลูกจ้างประจ า 
    10) ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากรของวิทยาลัย 
    11) ด าเนินการเรื่อง ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข 
    12) ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน การลงเวลามา-กลับ ของบุคลากร 
    13) จัดสวัสดิการของเยี่ยม ของที่ระลึก ดอกไม้ และพวงรีด ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
    14) จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า  
    15) การณาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 
    16) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังค าชี้แนะและน าไปใช้พัฒนางานต่อไป        
    17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
2.8.  งานวิทยบริการ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเดียด   มีดังนี้ 
  ด้านการบริหาร 

1. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนางานห้องสมุด   
2. ก าหนดระเบียบ  คู่มือการใช้  และแนะน าการใช้ห้องสมุด  
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3. งานสารบรรณห้องสมุด  (ร่างหนังสือราชการ /หนังสือตอบขอบคุณ /บันทึกข้อความ) 
4. จัดหาทรัพยากร  (ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์  สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  ต่ออายุ

วารสารภาษาไทย วารสาร ต่างประเทศ  ด าเนินการขออนุมัติติดต่อสั่งซื้อ) 
5. ตรวจสอบและบ ารุงรักษา  หนังสือและวารสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ 
6. ตรวจสอบบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินค่าปรับ ส่งงานการเงินทุกวันศุกร์ 
7. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี / แนวทางการพัฒนา 

 
                  ด้านปฏิบัติการ 

 1. วิเคราะห์เลขหมู่ (ทั้งระบบ  LC  และ NLM)  และท าบัตรรายการหนังสือ   
 2.  จ าหน่ายหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  ประจ าปี ออกจากฐานข้อมูล 
 3. ก าหนดหัวเรื่อง สัญลักษณ์ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ 
 4.  จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกทุกประเภท 
 

       ด้านบริการ 
1. บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 
2. บ ารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด 
3. บริการแนะน าการเขียนบรรณานุกรม 
4. ให้บริการยืม-คืน 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
6. ดูแลส่งเสริมระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ / รวดเร็ว 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
*********************************************************************************** 
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ลักษณะงานรายบุคคล  (Job Description) 
ประจ าปี 2556-2558  

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
………………………………………………………………………………………………………………… 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
1. นางเนาวรัตน์  สุขณะล  า 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
              เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อ านวยการวิทยาลัย รับผิดชอบงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
โดยมีการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
บริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มี
ความช านาญในงานที่รับผิดชอบ  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานได้เติมศักยภาพ  และยึด
มั่นในจรรยาบรรณ  ธ ารงรักษาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานด้วยความผูกพันยึดมั่นในองค์กร  
รวมทั้งติดตามนิเทศและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
1.ด้านบริหาร 

1.1.  วางแผนและพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้แก่  
                 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ  และกลุ่มงาน 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

1.2.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
1.3.  วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มและดูแลก ากับติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไป 

                ตามนโยบายของวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ 
          1.4   เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มในการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนก ากับบทบาท 
                 หน้าที่ และเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรในกลุ่มงาน 
          1.5.  ประสานงานกับรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์  
                 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนอย่างมี 
                 ประสิทธิภาพ 

1.6.  ติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 
1.7.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มร่วมกับบุคลากรในกลุ่มให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

                 แผนของวิทยาลัยและรวบรวมแผนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
                 ของวิทยาลัย 
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1.8. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรในกลุ่ม 
1.9.  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงของกลุ่มและของวิทยาลัยให้คล่องตัวและ 

มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
           1.10.  สรุปผลงานประจ าปีและรวบรวมสรุปรายงานประจ าปีของวิทยาลัย  จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
 2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
3.  ด้านการบริการ 

เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการบริการ การให้ค าปรึกษา การแนะน า การอบรม การถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายใน ภายนอก หรือต่างประเทศ โดยในด้านนี้ให้ผู้วิเคราะห์งาน
น าหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ รวมถึงงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  ดังนี้ 

   3.1 เผยแพร่รายงานประจ าปีของวิทยาลัย 
   3.2 ให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
        ของวิทยาลัย 
   3.3 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
   3.4 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากร เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
   3.5  ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 
   3.6 ให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
   3.7ให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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 5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                ดังนี้  
 6.2.1 อนุกรรมการสาขาวิชาการ 
 6.2.2 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ 
               เป็นต้น 

 
 
 
2. นางนิสากร   วิบูลชัย 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
            เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อ านวยการวิทยาลัย รับผิดชอบงานกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โดยด้าน 
การวิจัยและนวตกรรม เร่งรัดพัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สนับสนุนการวิจัย 
และผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ สังคมและวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการ 
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวชิาการท้ังภายในและต่างประเทศ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของ 
อาจารย์ในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ  ด้านบริการวิชาการ  สนับสนุนการให้บริการวิชาการ และงานศูนย์ 
ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคมที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ 
สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการให้ 
บริการวิชาการและงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการ
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สอนและ/หรือการวิจัย  ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนและการวิจัย พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และเพียงพอ 
ต่อการ รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
1.ด้านบริหาร 
          1.1  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานของวิทยาลัย 
          1.2 ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มอ านวยการ 
          1.3 วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
          1.4  มอบหมายติดตามก ากับดูแลและนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไป  
                 ตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
          1.5 ด าเนินการและติดตามก ากับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประกัน 
               คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐของกลุ่มอ านวยการให้ เป็นไปด้วย 
               ความเรียบร้อย  
          1.6  ประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มอ านวยการในภาพรวมของกลุ่ม 
                งานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
          1.7 ประเมินผลการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มงานเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
 2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
3. ด้านบริการ 
         3.1 ส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของบุคลากรด้านสุขภาพ 
         3.2 จัดท าหลักสูตร / โครงการ /พิจารณา ตรวจสอบโครงการ น าเสนอเพ่ือขออนุมัติจัดอบรม 
         3.3 ร่วมด าเนินการจัดอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         3.4 ประเมินผลหลักสูตร / โครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
         3.5 เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับสมาชิกกลุ่มงานและบุคคลอื่นในองค์กรตามโอกาส 
         3.6  เป็นที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1-4 
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         3.7 เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาในที่รับผิดชอบตามที่กลุ่มวิชาการมอบหมาย 
         3.8 เป็นที่ปรึกษาส าหรับการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน 

    3.9 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่างๆตามที่รับมอบหมาย 
    3.10. เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยและเครือข่าย 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 
 5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                ดังนี้  
 6.2.1 อนุกรรมการสาขาวิชาการ 
 6.2.2 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ 
               เป็นต้น 
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3. นางศิราณี  อิ่มน  าขาว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อ านวยการวิทยาลัย รับผิดชอบงาน 2 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยงานสโมสรนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วยงานปกครอง หอพักและสุขภาพ  งานทุนการศึกษา  
งานวินัยนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง มีความรัก  ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและ
สอดคล้องกับค่านิยมร่วม “คิดดี  พูดดี  ท าดี  ชีวีมีสุข” ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนที่ก าหนด  ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการแต่งกาย การ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและการร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ หรืออ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด  ส่งเสริมการบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
1.ด้านบริหาร 

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของวิทยาลัย 
2. ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มกิจการนักศึกษา 
3. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและระเบียบ

ของทางราชการ 
4. มอบหมายติดตามก ากับดูแลและนิเทศงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
4.2 วางแผนและพัฒนานักศึกษา 
4.3 การพัฒนานักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปรัชญานโยบายและ

วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย 
4.4 การบริการนักศึกษาท่ีครอบคลุมการปฏิบัติด้านงานปกครอง หอพักและสุขภาพ  งานทุนการศึกษา  

งานวินัยนักศึกษาและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  
4.5 กรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสาขาต่างๆ ศิษย์เก่าดีเด่น 
4.6 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มกิจการนักศึกษา 

5. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการด าเนินงานของกลุ่มกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักศึกษาและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานของ

กลุ่มกิจการนักศึกษา 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงของกลุ่มกิจการนักศึกษาและของวิทยาลัยให้คล่องตัว

และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
8. ด าเนินการและติดตามก ากับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา และ

การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐของกลุ่มอ านวยการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
9. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่ม/กลุ่มงานอ่ืนๆ 
10. สรุปผลงานประจ าปีและรวบรวมสรุปรายงานประจ าปีของวิทยาลัย  จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
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2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย 
                ในรายวชิาที่รับผิดชอบ  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 

 2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านบริการ 
          3.1  อบรม ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2  พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 3.3  พิจารณาและมอบหมายการจัดเตรียมสถานที่พัก อุปกรณ์ ของใช้ที่จ าเป็น ในการเข้าพักในวิทยาลัย 
                 ของนักศึกษา 

     3.4  เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ในกลุ่มกิจการนักศึกษา และชมรมนักศึกษาต่างๆ 
     3.5  เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับสมาชิกกลุ่มและบุคคลอ่ืนในองค์กรตามโอกาส 

          3.6  เป็นที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1-4 
          3.7  เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาในที่รับผิดชอบตามที่กลุ่มวิชามอบหมาย 
          3.8  เป็นที่ปรึกษาส าหรับการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน 

     3.9  เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่างๆตามที่รับมอบหมาย 
     3.10. เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยและเครือข่าย 
     3.11. การบริการอ่ืนๆตามที่รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอกวิทยาลัย 
 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                ดังนี้  
 6.2.1 อนุกรรมการสาขาวิชาการ 
 6.2.2 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ 
               เป็นต้น 
 
 
 

4. นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อ านวยการวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ
ภายในงานวิชาการ ในด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน รวมทั้งคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตทั้งในและนอกหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตพยาบาล การ
ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพกับพันธกิจอ่ืน  และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร    รวมทั้งติดตามนิเทศและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชา งานทะเบียนและ
ประเมินการศึกษาและงานอาจารย์ประจ าชั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
1.ด้านบริหาร 

1. ก าหนดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2. วางแผน ก ากับ ติดตามการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามระบบและกลไกการท างานคุณภาพ ตาม

ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงการ
บริหารหลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้โดยการจัดท าแผนการจัด
การศึกษา และประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนการจัดภาระงานการสอนของอาจารย์ โดยประสานงาน
ร่วมกับกรรมการหลักสูตร 

3. ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือ การด าเนินงานของงานจัดการศึกษา และงานทะเบียน วัด และประเมินผล
ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการวิจัยในชั้นเรียน คลินิก และชุมชน 
5. ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือก าหนดแผนงานการบูรณาการการบริการวิชาการ และ

การท าวิจัย เพ่ือน าความรู้หรือประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
6. วางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณด้านการจัดการศึกษา งานทะเบียน การวัด และ

ประเมิน  
7. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถานบริการสุขภาพทุกระดับ และ

ชุมชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
8. ให้การช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระหว่างการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอน โดยการจัดทีมนิเทศ 
9. ประเมินผลการด าเนินการ การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิชาการประจ าปีการศึกษา รวมถึง

งบประมาณของการบริหารงานวิชาการท้ังหมด 
10. วางแผนอัตราก าลัง คัดเลือก และพัฒนาสมรถนะอาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวัดและ 
11. ประเมินผลโดยประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
12. วิเคราะห์ จัดท าภาระงานด้านวิชาการ 
13. จัดท าตัวชี้วัดด้านวิชาการและประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 

2. ด้านวิชาการ 
 2.1 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
 2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
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3. ด้านบริการ 
 3.1 อบรม ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 ร่วมจัดท าคู่มือนักศึกษา และระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 3.3 ร่วมจัดเตรียมสถานที่เรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
                ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3.4 มีส่วนร่วมประเมินผลและพัฒนาด้านบริการต่างๆ ของวิทยาลัย 
 
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ 
               เป็นต้น 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี  
 

1. วางแผนและพัฒนาการศึกษาการควบคุมภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

2. ด าเนินการกลั่นกรองและพิจารณาการเปิดและการปิดหลักสูตรและเสนอความเห็นชอบต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 

3. ด าเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
4. ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ก าหนด

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5. ควบคุมก ากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
6. ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
7. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ 

ระเบียบของทางราชการ 
8. นิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการจัดการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
9. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษาการควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ                    

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
10. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกกลักสูตร 
11. ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
12. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มงานอื่นๆ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
14. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
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หัวหน้ากลุ่มวิชา 6 กลุม่วิชา 
 

1. นางสุวคนธ์      กุรัตน์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
        รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวม
จ านวน 13 คน (รวมรองฯวิจัย ดร.นิสากร วิบูลชัย   มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่  1) การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2,  2) ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2,  3) การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 3,  4) ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3,  5) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ 6)
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยร่วมวิเคราะห์ วางแผน  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล  รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
           1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
           1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
           1.4  รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                -จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                -จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ 
           1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
           1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           1.8 การติดตาม ควบคุมก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



56 
 
           1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
          1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
          1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 

2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
 3.1ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
        3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
        3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

  3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
  3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มวิชาการเป็นต้น 

 
 

2. นางสาวณัฐพร   ค าศิริรักษ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
             รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวม
จ านวน  9 คน    มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จ านวน 7  รายวิชา ได้แก่  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1    การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2   ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2  การสร้างเสริมสุขภาพ  ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน  
และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
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           1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
           1.4  รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                     - จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     - จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ 
           1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
           1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
           1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
           1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
           1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
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3. ด้านการบริการ 
  3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
          3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มวิชาการเป็นต้น 
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3. นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวมจ านวน  
5 คน   มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จ านวน 3  รายวิชา ได้แก่  รายวิชาการประเมินสุขภาพ รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และรายวิชาปฏิบัติการ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1  และเป็นคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
            1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                     - จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     - จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
            1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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            1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
            1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนภาคทฤษฎีในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎีและ ร่วมสอนภาคปฏิบัติ 
 2.3 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.4 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.6 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.7 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.8 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.9  ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
3. ด้านการบริการ 

  3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
          3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มวิชาการเป็นต้น 
 
 

4. นายพฤฒิศักดิ์   จันทราทิพย์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวม
จ านวน 6  คน   มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จ านวน  4 รายวิชา ได้แก่  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต   
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต  การสอนและให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  และการสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล  และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย   ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
            1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
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            1.4  รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                     - จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     - จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  
หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
             1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
3. ด้านการบริการ 

  3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
          3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มวิชาการเป็นต้น 
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5. นางนงลักษณ์  ค าสวาส 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดทารกและการผดุงครรภ์ โดยมีสมาชิกในกลุ่ม
วิชา รวมจ านวน 11 คน    มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จ านวน  4  รายวิชา ได้แก่   การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1    การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2   ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 1  และปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2   และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
            1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                     - จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     - จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  
หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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             1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 

2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
  3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
          3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มวิชาการเป็นต้น 

6. นางธีรภัทร  นวลแก้ว 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา  
รวมจ านวน 8 คน    มีรายวิชาที่รับผิดชอบ จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล   ปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล   วิจัยทางการ
พยาบาล  บริหารทางการพยาบาล ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล  จริยศาสตร์ และแนวโน้มทางการ
พยาบาล และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มวิชาการร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
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            1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มวิชาฯ ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย/กลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                     - จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     - จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาฯ 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7 การพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  
หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
             1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิชาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 

2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
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3. ด้านการบริการ 

  3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
          3.2 ให้บริการด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มวิชาการเป็นต้น 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี ้

 
1. วางแผนและพัฒนาการศึกษาการควบคุมภายในงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล

การศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
2. ด าเนินการกลั่นกรองและพิจารณาการเปิดและการปิดหลักสูตรและเสนอความเห็นชอบต่อ

กรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 
3. ด าเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
4. ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ควบคุมก ากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
6. ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
7. วางแผนและบริหารงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและ 

ระเบียบของทางราชการ 
8. นิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการจัดการศึกษา การควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ งาน

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
9. ประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษาการควบคุมคุณภาพภายในงานวิชาการ                    

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

10. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกกลักสูตร 
11. ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
12. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มงานอื่นๆ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
14. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
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หัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน  9 กลุม่งาน  
 
1. นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์ 
 

ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     รับผิดชอบหลักในการบริหารงานทั่วไป โดยมีงานในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  8 งาน ประกอบด้วย  
1) งานสารบรรณ เลขานุการ และประชาสัมพันธ์  2)  งานการเงินและบัญชี     3)  งานพัสดุและซ่อมบ ารุง    
4)  งานยานพาหนะ    5)  งานอาคารสถานที่    6)  งานรักษาความปลอดภัย   7)  งานการเจ้าหน้าที่ 
8)  งานวิทยบริการ    และเป็นคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
และลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงานบุคคล /มอบหมาย งานในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            1.4  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงาน ในการบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.5  รับผิดชอบในการบริหารวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
            1.6  การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
            1.7 ติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนด 
            1.9  ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทั่วไป ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆทั้งภายในสถาบันและ
นอกสถาบัน 
            1.10  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มงาน ภายในวิทยาลัย 
            1.11  ประเมินผลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 

2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทั่วไป 

          2.2 ให้บริการด้านงานบริการทั่วไปที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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   3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        3.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        3.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        3.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        3.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        3.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 4.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน 
  4.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.3 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 4.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น กรรมการและเลขานุการการคณะ
กรรมการบริหารของวิทยาลัย เป็นต้น 
 
 
2. นางอรุณี         อูปแก้ว 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
        รับผิดชอบหลักในการบริหารงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยมีสมาชิกในงาน รวมจ านวน  
2 คน มีงานที่รับผิดชอบหลักคือ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาล และเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  รวมทั้งด าเนินงานใน
หน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.2 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของงาน/กลุ่มวิชาการ 

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน 
            1.2  การจัดท าแผนการศึกษาแม่บทของวิทยาลัย (Master plan)  ปฏิทินการศึกษา  แผนการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  และตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษาและทุกภาคการศึกษา 
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           1.3  การบริหารงบประมาณของงาน ในการบริหารงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ให้เป็นไป
ตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ของวิทยาลัย ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ 
                     - จัดท านโยบายและแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                     - จัดท าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกของงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานฯให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลกับสถาบันการศึกษาอ่ืน แหล่งฝึก ชุมชน  
หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
             1.10. ประสานความร่วมมือด้านการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นชุมชน หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             1.11  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของงานทะเบียนและประมวลผล ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
3. ด้านการบริการ 

  3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน และการวิจัยทางการพยาบาล 
          3.2 ให้บริการด้านการวัดและประเมินผล ทั้งการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการจัดท าแผนงาน
โครงการต่างๆ ส าหรับอาจารย์ นักศึกษาบุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 4.  ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   4.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มวิชาการ เป็นต้น 
 
3. นายชาลี         ศิริพิทักษ์ชัย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
             รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล โดยมีสมาชิกในกลุ่มงาน 
รวมจ านวน 4 คน    งานที่รับผิดชอบหลักคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลขอ ง 
วิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการในงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นคณะกรรมการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ของวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
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พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานเทคโนโลย ี

สารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
และลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  ร่วมกับกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย  
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล   
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล  และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.8 ประสานความร่วมมือด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
แหล่งฝึก ชุมชน  หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
             1.9  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.10  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 รับผิดชอบรายวิชา ปฏิบตัิการหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ร่วมวางแผนการสอน 
และแผนการนิเทศในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
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2.10 ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล             
          3.2 ให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การ
จัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษาบุคลาการด้านสาธารณสุขและชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล   
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล   
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน 
  6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น 
 

4. นางสาวพวงแก้ว  สารโภค 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ โดยมีสมาชิกในกลุ่มงานฯ รวมจ านวน 
4 คน งานที่รับผิดชอบหลักคือ การบริหารจัดการให้การด าเนินงานของกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพมี
ความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของวิทยาลัยและกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่วิทยาลัยก าหนด เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ด าเนินงาน
ทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
            1.1  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย  
            1.2 ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
            1.3 จัดท าแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มงานประกันและพัฒนา
คุณภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย 
            1.4  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก 
(สบช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) เป็นต้น 
            1.5 จัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเอง ก ากับ ติดตามการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและหน่วยงานภายในทุกกลุ่มที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online SYSTEM) และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน
ภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
            1.6 เตรียมความพร้อมวิทยาลัยในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตามเกณฑ์การ
รับรองอย่างต่อเนื่อง  
            1.7 ประสานความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
            1.8 มอบหมาย ก ากับ ติดตาม ดูแลและนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานประกันและพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามที่วิทยาลัยก าหนด 
            1.9 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและ
ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            1.10  ก ากับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานกลุ่มงานประกันคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารรายไตรมาส 
            1.11 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
            1.12  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย รวมทั้งจัดท ารายงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อ
สาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 
            1.13 สรุปประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของการด าเนินงานของกลุ่มงานประกันและพัฒนา
คุณภาพเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 เป็นผู้บริหารรายวิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่วิทยาลัย
ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยรับผิดชอบ ดังนี้ 
                2.1.1 บริหารการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผน/ตารางที่ก าหนดไว้  
                2.1.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ มคอ. ตารางสอน การวิพากษ์ข้อสอบ การวัดและ
ประเมินผล การจัดท าแผนการสอน และผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
                2.1.3 วางแผนและเบิกค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษ 
                2.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลของวิทยาลัย 
                2.1.5 ร่วมรับฟังการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
                2.1.6 จัดท าแฟ้มรายวิชาที่รับผิดชอบส่งหัวหน้ากลุ่มวิชาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          2.2 ร่วมวางแผนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดท าแผนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
          2.3 ร่วมสอนภาคทฤษฎีในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
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          2.4 ร่วมสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
 2.5 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.6 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารวิชาการ/ต ารา/คู่มือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     3.2 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
     3.3 เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรม  

ราชชนก 
           3.4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันพระบรมราชชนกและเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข 
 
           3.5 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
          3.6 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล สังคม/ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
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6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         6.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
         6..2 ร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
         6.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

    6.4 ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข 
 6.5 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 6.6 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.7 ร่วมเป็นคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติราชการแทนรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น 

5. นายเรณุวัฒน์     โคตรพัฒน์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   โดยมีสมาชิกใน
กลุ่มงานฯ รวมจ านวน 5  คน    งานที่รับผิดชอบหลักคือ  งานพัฒนานักศึกษา และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
และเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนา
หรือปรับปรุง การบริหารงานด้านพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล ด าเนินงาน
ทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
             1.1  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ร่วมกับ
กลุ่มกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม    
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            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม    
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   กับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ชุมชน  หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
             1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
             1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม    
          3.2 ให้ข้อมูลและวางแผนบริการด้านการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ทั้งการ
ฝึกอบรม การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ นักศึกษาบุคลากรและชุมชนทั้งภายในและนอกสถาบัน 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านสุขภาพ  
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     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
 
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3   ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน 
  6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
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6. นางสาวสุวิริยา  สุวรรณโคตร 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล   โดยมีสมาชิกในกลุ่มงานฯ รวม
จ านวน  4  คน    งานที่รับผิดชอบหลักคือ  งานแผนและนโยบาย และ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
และเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของวิทยาลัย   ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานด้านยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
วิทยาลัยโดยใช้กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
             1.1  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และทรัพยากรบุคคล    ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล   ให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล   ร่วมกับกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   นักศึกษา และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล     
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล    
 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล   และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและแผนฯ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   กับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ชุมชน  หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
             1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล    
             1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
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2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
          3.2 ให้ข้อมูลและวางแผนบริการด้านนโยบายและแผน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ทั้งการฝึกอบรม 
การจัดท าแผนงานโครงการส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและชุมชนทั้งภายในและนอกสถาบัน 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านสุขภาพ  

     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
 
 
4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 

 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
 
 
7. นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา   โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวมจ านวน 6 คน    
มีงานที่รับผิดชอบหลักคือ  งานวินัย  งานสุขภาพ งานทุนการศึกษาและการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา งานหอพัก
และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์   และเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานสวัสดิการนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
            1.1  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานสวัสดิการ
นักศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา   ร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา    



86 
 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา    
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของกลุ่มงาน
สวัสดิการนักศึกษา   และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
            1.9 ประสานความร่วมมือด้านสวัสดิการนักศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษา  กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ชุมชน  หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
            1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านสวัสดิการนักศึกษา    
            1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
            1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการนักศึกษา   
           3.2 ให้ข้อมูลและวางแผน ด าเนินการบริการด้านสวัสดิการนักศึกษา    
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านสุขภาพ  

     3.6ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเก่ียวกับงานพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา    
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
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4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
 
7. นางอรุณี         ศรีสุย่ิง 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานบริการวิชาการ   โดยมีสมาชิกในกลุ่มงานบริการวิชาการ         
รวมจ านวน 7 คน ประกอบด้วย   1.นางขนิษฐา เจริญพันธ์   2. นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง  3. นางสาว
วรรวิษา ส าราญเนตร 4.  นางสาวพิมลดา ลัดดางาม    5. นางสาวศุภรดา วงค์จ าปา    6. นายวสันต์  ศรีแดน 
และ7.นายธาตรี นามศรีอุ่น    มีงานที่รับผิดชอบหลักคือก าหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษา การด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริม
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน/การวิจัยประเมินผลความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน/  การวิจัย น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ 
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เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของหรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  พัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในสถาบันและเผยแพร่ สู่สาธารณชน .  
น าความรู้และประสบการณ์จากบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน / การวิจัย โดยการวางแผน/
ด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ผลกระทบ ที่เป็นประโยชน์และหรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคมและตอบสนองตามความต้องการของชุมชน หน่วยงาน รัฐบาลหรือศิษย์เก่า โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและเป็นไปตามเอกลักษณ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  วางแผน /
ด าเนินการให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานกับพันธกิจอ่ืนของวิทยาลัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ ประเมินผลส าเร็จ ผลกระทบและพัฒนาระบบการ บูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับกับพันธกิจอ่ืน 
             และเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
            1.1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
คณะกรรมการ 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของกลุ่มงานบริการวิชาการ   ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานงานบริการวิชาการ    และบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รบัผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานบริการวิชาการ    ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของกลุ่มงานบริการวิชาการ    
 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานบริการวิชาการ    
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของกลุ่มงาน
บริการวิชาการ   และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
             1.9 ประสานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ชุมชน  หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
             1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ    
             1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
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             1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ    
           3.2 ให้ข้อมูลและวางแผน ด าเนินการบริการของกลุ่มงานบริการวิชาการ    
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการการบริการวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สุขภาพ  
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น 
 
 
8. นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         รับผิดชอบหลักในการบริหารกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม   โดยมีสมาชิกในกลุ่มวิชา รวมจ านวน 4 คน    
มีงานที่รับผิดชอบหลัก พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ติดตามก ากับ สนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้มีการผลิตผล
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมตามนโยบายของสถาบัน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ     
เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารงานของวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  ด าเนินงานทุกอย่างให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
            1.1  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานวิจัยและ 
นวัตกรรม  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           1.3  การบริหารงบประมาณของกลุ่มงานฯ ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานงานวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
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            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของกลุ่มงานงานวิจัยและนวัตกรรม  
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานงานวิจัยและนวัตกรรม 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของกลุ่มงาน
งานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
            1.9 ประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ชุมชน  หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
            1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
            1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
            1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกลุ่มงาน เสนออต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
            1.13 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและการด าเนินการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และวิธีด าเนินการวิจัย 
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
               1.14 รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม 
          3.2 ให้ข้อมูลและวางแผน ด าเนินการบริการของกลุ่มงานงานวิจัยและนวัตกรรม 
          3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
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     3.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านสุขภาพ  
 

4. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 

 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
  6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น 
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9. นางทักษิณาร์  ไกรราช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          รับผิดชอบหลักในการบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 
รวมจ านวน 4 คน มีงานที่รับผิดชอบหลักคือ ให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น มีการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงานด้านการบริการสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง
ภายนอกและภายในสถาบัน มีการก าหนดโครงสร้างของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของทีมบริหารศูนย์ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯของ
ผู้สูงอายุ และเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ    ร่วมวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารงานของกลุ่มฯ และการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล  ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
            1.1  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของงานศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
            1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ ของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ   ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยและลักษณะของงานประจ าในแต่ละงาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
            1.3  การบริหารงบประมาณของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ ในการบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 
            1.4  รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ  ร่วมกับกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
            1.5  การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
            1.6  มอบหมายติดตาม ก ากับ ดูแล และนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานฯให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
            1.7  ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
            1.8  การติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของงานศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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            1.9 ประสานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการผู้สูงอายุ กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ชุมชน  หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
            1.10 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
            1.11  ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของงานฯ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
            1.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของงานฯ เสนออต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
 2. ด้านวิชาการ 
 2.1 วางแผนการสอนและแผนการนิเทศในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
          2.2 ร่วมสอนภาคทฤษฎี 
          2.3 ร่วมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 2.4 วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.5 เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการและการท าวิจัย 
 2.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลของวิทยาลัย  
 2.7 จัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 2.8 ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.9 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน 
          2.10  ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

3. ด้านการบริการ 
          3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการผู้สูงอายุ            
           3.2 ให้ข้อมูลและวางแผน ด าเนินการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ      
           3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           3.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

      3.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวตกรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
      3.6ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสุขภาพ  
 

 4.  ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          4.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          4.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          4.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     4.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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5.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        5.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        5.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        5.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        5.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        5.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 

 
6.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มฯ 
 6.2 เป็นกรรมการต่างๆของเครือข่ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 6.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น 
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อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

1. กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์   
 
1. นางสาวสิวาพร  พานเมือง      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

 เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 
รายวิชา และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง 
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ด าเนินงานในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบนิเทศในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  1  และ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  2   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
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           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
            1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
            1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
            1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
            1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
            1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
           ปฏิบัติงานในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบ
งานทรพยากรบุคคล  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
5.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นางสาวมลฤดี     แก้วจันดา 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
 เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 

รายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  1  และการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  2  
ร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหาร
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

2. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  1  และการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์  2   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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           1.1.14  ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15  ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 
           1.1.16  จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 
           1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการในงานแผนฯ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัย และโครงการบริหารความเสี่ยง 
ร่วมกับทีมงานแผนฯ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
5.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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3. นางสาวสุภาพร    ประนัดทา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ปฏิบัติการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.  ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1    
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
           งานครูประจ าชั้น  กลุ่มวิชาการ  รับผิดชอบดูแล นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3   
รุ่นที่ 30    บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
 2.  ด้านการบริการ 

     2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การด าเนินชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
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นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
             2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

        2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
        2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3.  ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

    3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
5.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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4. นางสาวรัตติกานต์ รักษาภักดี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ปฏิบัติการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.  ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1    
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
           งานครูประจ าชั้น  กลุ่มวิชาการ  รับผิดชอบดูแล นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2   
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
 2.  ด้านการบริการ 

     2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การด าเนินชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

             2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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        2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
        2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3.  ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

    3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
5.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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5. นางสาวศิริพร  ภูษี  
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
    เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 

รายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.5            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
          1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
          1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
          1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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          1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 
          1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ   มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1 ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง  นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2 ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3. ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 

2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์   บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
5.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
6. นางสาววิไลลักษณ์  
              เผือกพันธ์ 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 

รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

3. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.6            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบงานด้านสุขภาพ บริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ   มีการด าเนินการดังนี้ 
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            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา   
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์   บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

  3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
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        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

7. นางสาวพิมลดา  ลัดดางาม 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 

รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๒  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๒   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
          1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
          1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 
          1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ โครงการอบรม
ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น ๒๔ ,โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม, โครงการส่งเสริมการ
บริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 



115 
 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์   บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
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        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
8. นางสาวสุพัตรา    อันทรินทร์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 

รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์1 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท า  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
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           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง  นโยบาย  แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
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            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์   บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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9. นางสาวปาริชาติ  วันชูเสริม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
            1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
           รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กลุ่มกิจการนักศึกษา  บริหารแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ   
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
   

2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์   บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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10. นางภรรวษา  จันทศิลป์      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 
รายวิชา และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง 
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

2. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบนิเทศในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  1  และ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  2   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
            รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และทรัพยากรบุคคล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

1. กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
 

1.นางสาวสัมฤทธิ์    ขวัญโพน 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  

มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  และรายวิชาที่
รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
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          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบงานวินัย และบริหารแผนงาน/โครงการ  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน       
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นางขนิษฐา        เจริญพันธ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

       เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับมอบหมาย   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 

3. นายวีระชัย         อ่ิมน  าขาว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
        เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที ่

รับผิดชอบ  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับมอบหมาย 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
            1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
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            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

    2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
    2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

4. นายชาติ   ไทยเจริญ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
  เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับมอบหมาย  

และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ที่รับมอบหมาย   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
          1.1.14  ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
          1.1.15  ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา  การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
          1.1.16  จัดท าใบเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง 
            1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานครูประจ าชั้น  กลุ่มวิชาการ  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
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            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานครูประจ าชั้น 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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5. นายกิตติศักดิ์      ไกรจันทร์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารใน รายวิชาที่รับมอบหมาย   

และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.5            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับมอบหมาย  
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
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           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ ให้มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานเทคโนสารสนเทศและฐานข้อมูล 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

6. นายศุภกฤต        สุริโย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับ 

มอบหมาย  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.6            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับมอบหมาย   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
           1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16 จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17 ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19 ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร  ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
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            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

    3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
7. นายดิษฐพล     ใจซื่อ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับมอบหมาย  
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.7            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับมอบหมาย  
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
            1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16  จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
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            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2.  ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
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อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

1. กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
 

1.นางสาวสัมฤทธิ์    ขวัญโพน 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  

มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  และรายวิชาที่
รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา มนุษย์และการอยู่ร่วมกัน   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
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          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบงานวินัย และบริหารแผนงาน/โครงการ  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน       
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นางขนิษฐา        เจริญพันธ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

       เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับมอบหมาย   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 

3. นายวีระชัย         อ่ิมน  าขาว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
        เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที ่

รับผิดชอบ  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับมอบหมาย 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
            1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
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            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

    2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
    2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

4. นายชาติ   ไทยเจริญ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
  เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับมอบหมาย  

และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ที่รับมอบหมาย   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12 วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
          1.1.14  ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
          1.1.15  ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา  การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
          1.1.16  จัดท าใบเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้อง 
            1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานครูประจ าชั้น  กลุ่มวิชาการ  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             



135 
 
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานครูประจ าชั้น 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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5. นายกิตติศักดิ์      ไกรจันทร์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารใน รายวิชาที่รับมอบหมาย   

และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.5            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับมอบหมาย  
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
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           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ ให้มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานเทคโนสารสนเทศและฐานข้อมูล 
  2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้ 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

6. นายศุภกฤต        สุริโย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับ 

มอบหมาย  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือ
ปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.6            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับมอบหมาย   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14 ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
           1.1.15 ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16 จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17 ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18 สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19 ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร  ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
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            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

    3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
7. นายดิษฐพล     ใจซื่อ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เป็นผู้บริหารในรายวิชาที่รับมอบหมาย  
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.7            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ที่รับมอบหมาย  
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ที่รับมอบหมาย 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
            1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 
           1.1.16  จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในงาน 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฯ 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
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            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2.  ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
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อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

3.   กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

1.นางสาวสุวคนธ์   ทองดอนบม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
   เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2  
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
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          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน   
           1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นางพัชรี       ภาระโข ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 และ 3 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน                 
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการวิชาการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 

  3.  ด้านการวิจัย / ผลงานวิชาการ 
         3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัยของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 
         3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

3. นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
    เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1,2   และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะ



150 
 

 
 

วิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรและชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบเป็นอาจารย์สอนภาคปฏิบัติในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1,2    
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
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     1.2 งานรอง 
          รับผิดชอบด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง นโยบายแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน       
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
 2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

4. นายผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ช านาญการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
    เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

การรักษาโรคเบื้องต้น  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การรักษาโรคเบื้องต้น    
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           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด้านการวิจัย 
/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
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            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 
          2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม 
           2.2 ให้ข้อมูลและวางแผน ด าเนินการบริการของกลุ่มงานงานวิจัยและนวัตกรรม 
           2.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           2.4 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

      2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ  
      2.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านสุขภาพ  
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         3.1 ร่วมก าหนดนโยบายทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     3.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน 
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

5. นางมลฤดี         แสนจันทร์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ช านาญการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
    เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.5            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น    
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น   
           1.1.7  จดัท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด้านการวิจัย 
/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
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            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
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 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
6. นางอักษ์ศรา      กะการดี 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
       เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2   และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.6            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2     
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2    
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
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           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
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            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2  ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3  บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4  เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5  ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
         3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

    3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ 
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3 ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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7. นางสาวนิตยา   
          กออิสรานุภาพ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมี
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.7            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานครูประจ าชั้น กลุ่มวิชาการ รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
   

2. ดา้นการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 

          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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          2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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8. นางสาววรรวิษา   
                 ส าราญเนตร 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.8            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท า  มคอ. 3   และ มคอ. 5  ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร  ก าหนดทิศทาง  นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน     
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

  3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
  4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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9. นางสาวชนิสรา   แสนยบุตร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
    เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.9            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6  ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
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นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ               
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานครูประจ าชั้น   กลุ่มวิชาการ   รับผิดชอบโครงการ สร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 

2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 

          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
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นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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10. นายศิวพล   ศรีแก้ว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
  เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  

การรักษาโรคเบื้องต้น  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.10            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การรักษาโรคเบื้องต้น   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน         
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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11. นางสาวกัญญาพัชร  
           เบ้าทอง 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
   เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 
           1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   รับผิดชอบบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ  
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง  นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3   ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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12. นางสาววรันณ์ธร  
 โพธารินทร ์

 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
    เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา   

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 
           1.1.1 วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3    
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  กลุ่มกิจการนักศึกษา   รับผิดชอบบริหารงานวิจัย แผนงาน/โครงการ  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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13. นายอนุชา  ไทยวงษ์ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบเป็นอาจารย์ผู้สอน และ 

ร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหาร
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 
           1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบร่วมในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ     
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่ร่วมรับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ  
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานครูประจ าชั้น  กลุ่มกิจการนักศึกษา   รับผิดชอบบริหารงานวิจัย แผนงาน/โครงการ  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร  ก าหนดทิศทาง  นโยบาย แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงาน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
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     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3   ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

4.   กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 
1.นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน รายวิชา ปฏิบัติการ 
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ า 
และพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัย ด าเนินงานบริหารจัดการงาน  โดยการน าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวันรุ่น  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 

      1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1            
      1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร   และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6 ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
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           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล   กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ และ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัย  มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 

          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          3.3  รว่มจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          3.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 

 



185 
 
2. นางกานต์รวี  โบราณมูล       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา  
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมี
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วจิัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

2. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการสอนภาคปฎิบัติของอาจารย์   สอนการฝึกปฏิบัติและประเมินผลภาคปฏิบัติ
นักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการสอนภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  รับผิดชอบ
งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  มีการด าเนินการดังนี้ 
           1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน     
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 

2. ด้านการบริการ 
    2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 

           2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

      2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
      2.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 

3. นางสาวเฌอร์นินทร์     
            ตั้งปฐมวงศ์       

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล 
พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

3. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1  
           1.1.7  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.8  วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.9  ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.10  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.11  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.12   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.13   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น              
           1.1.14   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษในภาคทฤษฎี และตรวจสอบความถูกต้อง 
           1.1.15   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
           1.1.16   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
           1.1.17  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
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            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน                           
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
   
2. ด้านการบริการ 
          2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
           2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
           2.5 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
           2.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 
3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
         3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 



190 
 

 

 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

4. นายวสันต์  ศรีแดน       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชาการประเมิน 

สุขภาพ  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง 
การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา การประเมินสุขภาพ 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.7 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคทฤษฎี เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.8 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.9  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.10  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.11   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.12   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น              
           1.1.13   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.14  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              
          1.1.15  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ     ผิดชอบแผนงาน/โครงการ อบรมเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ(รักษาโรคเบื้องต้น) และโครงการบริการวิชาการสู่สังคม:รายการวิทยุ  
มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน        
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.5 เป็นวิทยากร/พิธีกรเกี่ยวกับการจัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
     2.6 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

5.   กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
1.นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล 
ที่มีปัญหาทางจิต   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3,4,5  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ทีก่ าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
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           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช   
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม     กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ  ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน     
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 

          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 

 
  3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2.นางจารุณี   อินทฤทธ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

     เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการ
วิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

2. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและปฏิบัติการพยาบาลบุคคล 
ที่มีปัญหาทางจิต   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3,4,5  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต   
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
            1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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            1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช   
            1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
            1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานทะเบียนและประมวลผล     กลุ่มวิชาการ  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ  ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน     
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 

 
2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 

  3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
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        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
3. นางจุฬาลักษณ์      นิลอาธิ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 
การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพและวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต และร่วมกับกลุ่ม
วิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
คุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล    มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศ
ภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
สาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงาน
ในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
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1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
         1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพและวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3,4,5  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช   
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
          1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
          1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
          1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล     กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการประกันคุณภาพระดับกลุ่ม  บริหารแผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
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วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน       
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

   3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ 
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 
 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. นางสาวสุธิดี    ฝอยทองร่วง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
   เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มวิชาในการ 

วิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพ
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
         1.1 งานหลัก 

1.4            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบในการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร   
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ



202 
 
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช   
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช   
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
           รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
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ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน       
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

5. นางสาวศุภรดา    วงค์จ าปา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารใน 

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
         1.1 งานหลัก 

1.5            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 4  และ มคอ. 6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
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           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช   
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
          1.1.19   ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ     รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ บริการวิชาการสู่
สังคมในกิจกรรมการเยี่ยมเยียนประชาชนโดยร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม  และโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น มีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน   
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
  2. ด้านการบริการ 
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  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

  3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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6. นางสาวภัทรินทร์    ศรีนอ 
 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ - 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล  มีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ   วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
         1.1 งานหลัก 

1.6            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา  การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
          1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
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นิเทศ  เพื่อน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช   
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล     กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  รับผิดชอบบริหาร
แผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร ก าหนดทิศทาง  นโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน     
            1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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 3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
        3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
        3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
        3.3  ร่วมจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   3.4 ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการรวบรวม 
ข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 
 4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 



210 
 

อาจารย์ประจ า แบ่งตามกลุ่มวิชา 
  

6.   กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล 

1. นางสาวพนิดา     โยวะผุย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ  วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   และแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.1            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์  และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา มโนมติและทฤษฏีทางการพยาบาล    
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
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           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพ่ือน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบริหารและพ้ืนฐานการ
พยาบาล              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล                     
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพ้ืนฐานการ
พยาบาล   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา     กลุ่มกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน  
           1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
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  2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 

          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
 

3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
         3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          3.3  รว่มจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          3.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นางสาวพัชรี     แวงวรรณ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ระดับ ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 

แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล  และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  
ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การบริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข   และแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.2            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชา แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการพยาบาล   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3  และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์  และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชา มโนมติและทฤษฏีทางการพยาบาล    
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพ่ือน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14   ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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           1.1.15   ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบริหารและพ้ืนฐานการ
พยาบาล              
           1.1.16   จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17   ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล                     
           1.1.18   สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพ้ืนฐานการ
พยาบาล   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
          งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ     กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  รับผิดชอบ
บริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน  
           1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          3.3  รว่มจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          3.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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3. นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

 เป็นอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในรายวิชา 
และร่วมกับกลุ่มวิชาในการวิเคราะห์ วางแผน  ติดตาม ควบคุม ก ากับ  ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง การ
บริหารรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
นิเทศภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  ให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข   ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด าเนินงานในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร/วิชาการ 
       1.1 งานหลัก 

1.3            1.1.1  วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  และรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.2  รับผิดชอบหลักในรายวิชาที่รับผิดชอบ   
           1.1.3  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท า  มคอ. 3,4  และ มคอ. 5,6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.4  จัดท าแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายบทในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดแฟ้มการ
สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
           1.1.5  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           1.1.6  ร่วมก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์  และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.7  จัดท าคู่มือประสบการณ์ ตารางฝึกปฏิบัติ และแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคปฏิบัติ 
           1.1.8  ร่วมก าหนดแผนการนิเทศของอาจารย์ นิเทศการฝึกปฏิบัติ ท าการนิเทศและประเมินผล 
การนิเทศนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบันตามแผนการนิเทศภาคปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 
           1.1.9  ร่วมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
           1.1.10 วัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียนและประมวลผล 
           1.1.11 ร่วมวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบ เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล 
           1.1.12  วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือท าการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเก็บไว้ในคลังข้อสอบกลุ่มวิชา 
           1.1.13  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และปรับปรุง    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์
นิเทศ  เพ่ือน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
           1.1.14  ศึกษาปัญหา วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบริการวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           1.1.15  ร่วมปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบริหารและพ้ืนฐานการ
พยาบาล              
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           1.1.16  จัดท าใบเบิกค่าสอนส าหรับอาจารย์พิเศษท้ังภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
           1.1.17  ร่วมจัดท าค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มวิชา กลุ่มบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
           1.1.18  สรุปและรวบรวมผลงานประจ าปี   เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพ้ืนฐานการ
พยาบาล   
           1.1.19  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 
     1.2 งานรอง 
            รับผิดชอบบริหารแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
            1.2.1  ร่วมวิเคราะห์องค์กร   ก าหนดทิศทาง  นโยบาย   แผนกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
วิทยาลัย 
            1.2..2  ร่วมก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประจ าของวิทยาลัย 
            1.2.3.  ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มงานฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.4  ร่วมก าหนดการจัดท างบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานฯ 
            1.2.5  ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
            1.2.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.7  ประชุมวางแผน และให้ค าปรึกษา การด าเนินงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.8  ร่วมบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม / โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.9  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนา การด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน    
           1.2.10 ร่วมตรวจสอบงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินในโครงการ และเอกสารประกอบ ในโครงการ / 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย เสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ             
            1.2.12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
            1.2.13 พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
            1.2.14 ด าเนินการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมาย 
 
  2. ด้านการบริการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับงานแผน 
          2.2 ให้บริการด้านงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          2.3 บริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.4 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไป 
     2.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/สุขภาพ 
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3. ด้านการวิจัย/ผลงานวิชาการ 
          3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
          3.2  ด าเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
          3.3  รว่มจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
          3.4  ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันในการ
รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        4.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        4.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        4.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        4.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มวิชา 
 5.2 เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
          5.4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 5.5 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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บุคลากรสายสนับสนุน  แบ่งตามลักษณะงาน 
  

1. บุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ) 
 
1.นางศิริรัตนะ        โพธิ์ศรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยรับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และ
ควบคุมก ากับ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ ตามไตรมาศของวิทยาลัย ให้ข้อมูลด้านการเงิน พิทักษ์สิทธิ์
บุคลากรด้านการเงินของวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้ 

ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
  2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  3) จัดท าคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี 
  4) ด าเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ  
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  5) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  6) รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ 
ตามแผนที่วางไว้ 

7)  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  

2. ด้านการบริการ 
                     1) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากร
ของวิทยาลัยทุกคน 
                      2) จัดท าบัญชีการเบิกจ่าย เงินเดือน  เงินค่าเดินทางไปราชการ/นิเทศ   การเบิกจ่ายใน
โครงการ  และการเบิก-จ่ายอื่นๆ ตามอนุมัติการด าเนินงานของวิทยาลัย 
                      3) บริการรับ –จ่าย และท าบัญชี การเงินเกี่ยวกับณาปนกิจ  การกู้เงินสหกรณ์  ค่าตอบแทน
วิชาชีพ รวมทั้งการหักเงินค่าน้ า ค่าไฟ และสวัสดิการของวิทยาลัย ตามข้อตกลงของวิทยาลัย 
                      4) ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน /บริษัท /ห้างร้านที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อ
บริการต่างๆของวิทยาลัย 
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  3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        3.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        3.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        3.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        3.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        3.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          4.1   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
                4.1.1   หน้าที่ก่อนการประชุม 

             -รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม 
                        -รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                        -เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
                        -เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพ่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม   

4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม 
-จดบันทึกการประชุม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

                           -อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง 
                 4.1.3   หน้าที่หลังการประชุม 

            - จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล 
              ที่เก่ียวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม 

4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

2.นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์         ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิทยบริการ  ส ารวจความต้องการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด  วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ ท าบรรณานุกรม และฐานข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ  
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM  จัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุด ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์  และ
ผู้สนใจทั่วไป  ศึกษาค้นคว้าการจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด  ตรวจสอบและบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศให้พร้อมใช้งาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง  และด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิทยบริการ
อย่างต่อเนื่อง      และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. 1.ด้านบริหาร 
1.1  วิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน และปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
        1.2  จัดท าแผนงานโครงการ  /เขียนโครงการ /ขออนุมัติด าเนินกา 
        1.3  ด าเนินงาน /ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน 
        1.4  ประชุมงานห้องสมุด /วิเคราะห์ปัญหา/แนวทางแก้ไข   
        1.5  ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อแจ้งผลการด าเนินงาน และขอความร่วมมือใน
การแนะน าสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
        1.6  ประสานงานกับอาจารย์ประจ าชั้น  /อาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อก ากับติดตามให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ  กรณีมีหนังสือค้างส่ง /มีค่าปรับ   
        1.7  ประสานงานกับตัวแทนจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ  และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
        1.8  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด /ตามไตรมาส 
        1.9  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี / แนวทางการพัฒนา 
   

2. 2. ด้านการบริการ 
เป็นด้านที่แสดงหน้างานที่เกี่ยวกับการบริการ การให้ค าปรึกษา การแนะน า การอบรม การถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคคล/หน่วยงานภายใน ภายนอก หรือต่างประเทศ โดยในด้านนี้ให้ผู้วิเคราะห์งาน
น าหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงการบริการข้อมูล การบริการประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกต่าง  ๆ  รวมถึง
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  ดังรายละเอียด 
        1. ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก 

1.1                 1.1  บริการยืม-คืน หนังสือ และวารสารฉบับล่วงเวลา 
1.2                 1.2  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  /แนะน าการสืบค้นข้อมูล 

                1.3  แนะน าการเขียนบรรณานุกรม /การอ้างอิงสื่อประเภทต่าง ๆ 
        2.  ดูแลส่งเสริมระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ / รวดเร็ว 
               2.1  พัฒนาระเบียบและคู่มือการใช้ห้องสมุด 
               2.2  ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการ 
               2.3  จัดท าแบบฟอร์มการยืมหนังสือ เช่น ยืมฝึกงาน ยืมถ่ายเอกสาร 
 
 3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        3.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        3.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        3.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        3.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
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        3.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          4.1   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
                4.1.1   หน้าที่ก่อนการประชุม 

             -รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม 
                        -รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                        -เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
                        -เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพ่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม   

4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม 
-จดบันทึกการประชุม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

                           -อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง 
                 4.1.3   หน้าที่หลังการประชุม 

            - จัดท ารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล 
              ที่เก่ียวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม 

4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
        4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

3. นางสุภาภรณ์  จันทรสอน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  โดยรับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และ
ควบคุมก ากับ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ ตามไตรมาศของวิทยาลัย ให้ข้อมูลด้านการเงิน พิทักษ์สิทธิ์
บุคลากรด้านการเงินของวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหาร 
 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้ 

ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
  2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  3) จัดท าคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี 
  4) ด าเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ  
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  5) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  6) รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ 
ตามแผนที่วางไว้ 

7)  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  

2. ด้านการบริการ 
                     1) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากร
ของวิทยาลัยทุกคน 
                      2) จัดท าบัญชีการเบิกจ่าย เงินเดือน  เงินค่าเดินทางไปราชการ/นิเทศ   การเบิกจ่ายใน
โครงการ  และการเบิก-จ่ายอื่นๆ ตามอนุมัติการด าเนินงานของวิทยาลัย 
                      3) บริการรับ –จ่าย และท าบัญชี การเงินเกี่ยวกับณาปนกิจ  การกู้เงินสหกรณ์  ค่าตอบแทน
วิชาชีพ รวมทั้งการหักเงินค่าน้ า ค่าไฟ และสวัสดิการของวิทยาลัย ตามข้อตกลงของวิทยาลัย 
                      4) ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน /บริษัท /ห้างร้านที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อ
บริการต่างๆของวิทยาลัย 
 
   3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        3.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        3.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        3.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        3.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        3.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
 4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
          4.1   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
                4.1.1   หน้าที่ก่อนการประชุม 

             -รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม 
                        -รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                        -เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
                        -เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพ่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม   

4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม 
-จดบันทึกการประชุม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

                           -อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง 
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                 4.1.3   หน้าที่หลังการประชุม 

            - จัดท ารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล 
              ที่เก่ียวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม 

4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
4.นายสุชาติ       เรืองวิเศษ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่  ด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
       1. ด้านบริหาร 

1) วางแผน การด าเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ด าเนินการเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูล ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง ตามประวัติ ก.พ.7 
3) ลงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้งานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) บริหารงานการเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานที่เก่ียวข้องและรับมอบหมาย  
6) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังค าชี้แนะและน าไปใช้พัฒนางานต่อไป        
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
   2. ด้านการบริการ 
             1) ดูแลและแนะน าบุคลากรที่ทดลองปฏิบัติราชการ 

2)  ด าเนินงานเรื่อง การเลื่อนระดับข้าราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3)  ด าเนินงานเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย ลาออก และช่วยราชการของบุคลากร 
4) ด าเนินงานเรื่อง การขอต าแหน่งให้สูงขึ้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5) ด าเนินงานเรื่อง การสรรหาข้าราชการดีเด่น การเกษียณอายุราชการ บ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการ 
6) ด าเนินงานเรื่อง การลาศึกษาต่อ การต่ออายุสมาชิกสภาการพยาบาล  การขอบัตรราชการ  

พนักงานและลูกจ้างประจ า 
7) ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากรของวิทยาลัย 
8) ด าเนินการเรื่อง ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข 
9) ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน การลงเวลามา-กลับ ของบุคลากร 
10) จัดสวัสดิการของเยี่ยม ของที่ระลึก ดอกไม้ และพวงรีด ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
11) จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า  



225 
 

12) การณาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
     3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        3.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        3.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        3.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        3.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        3.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          4.1   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
                4.1.1   หน้าที่ก่อนการประชุม 

             -รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม 
                        -รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                        -เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
                        -เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพ่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม   

4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม 
-จดบันทึกการประชุม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

                           -อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง 
                 4.1.3   หน้าที่หลังการประชุม 

            - จัดท ารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล 
              ที่เก่ียวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม 

4.2  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
        4.3  เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5.นางพวงเพชร       อุทาหงษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  โดยรับผิดชอบ  งานพัสดุ   และด าเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

  1.ดา้นบริหาร 
1.) ร่วมประชุม และวางแผนการด าเนินงานกับหัวหน้างาน 
2)  พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานด้านงานพัสดุ 
3) ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ 

           4) ติดตามข้อมูล ในระบบ web-onlineและ e-Gp 
            5)  ลงทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง รหัสครุภัณฑ์  และเอกสารส่งงานการเงิน   

            6) สรุปและรายงานผลการด าเนินประจ าเดือน และเสนอผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 
            7)  ศึกษาระเบียบ /กฎหมาย/มติ ครม/หนังสือเวียนของงานพัสดุ  
 

2. ด้านการบริการ 
2.1  การด าเนินการตามกระบวนการสอบราคา 
        -จัดท าเอกสารขออนุมัติด าเนินการ  

                  -จัดท าเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
                  -ติดตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากคณะกรรมการ 
                  - จัดท าเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา  
                  -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆและร้านค้า บริษัท 
                  - ด าเนินการลงข้อมูลในระบบ e-GP 
                  - ขายแบบเอกสาร ลงทะเบียน รับซองเอกสาร 
                  -จัดเตรียมเอกสารส าหรับเปกดซองสอบราคา 
                  - จัดท าเอกสารสรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคา  
                  -จัดท าหนังสือแจ้งผู้ชนะการประมูล 
                  -จัดท าสัญญา  
                  -จัดท าเอกสารการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ 
          2.2  ด าเนินการจ้างเหมาบริการตามกระบวนการ  เช่น 
                  -จ้างเหมาอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ต่อเติมต่างๆ 
                  -จ้างเหมารถยนต์ 
                  -จ้างเหมาน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

2.3   .ด าเนินการตามกระบวนการตกลงราคา ได้แก  ่  
                  -จัดซื้อหนังสือ /วารสาร /สิ่งพิมพ์ 
                  -จัดซื้อตามโครงการกลยุทธ์/โครงการประจ า 
                  -จัดซื้อตกลงราคาอ่ืนๆ  



227 
 
    3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        3.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        3.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        3.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        3.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        3.5  เป็นกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกวิทยาลัย 
 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
          4.1   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
                4.1.1   หน้าที่ก่อนการประชุม 

             -รวมรวบ ระเบียบวาระการประชุม 
                        -รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                        -เตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
                        -เตรียมใบรายชื่อกรรมการเพ่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานผู้มาประชุม   

4.1.2 หน้าที่ขณะประชุม 
-จดบันทึกการประชุม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

                           -อ่านรายงานการประชุมครั้งก่อน แก้ไขและให้ที่ประชุมรับรอง 
                 4.1.3   หน้าที่หลังการประชุม 

            - จัดท ารายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการยืนมติที่ประชุมไปยังบุคคล 
              ที่เก่ียวข้องโดยเรียบเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการประชุม 

4.2 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
        4.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บุคลากรสายสนับสนุน  แบ่งตามลักษณะงาน 
  

2. บุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างประจ า) 
 
1.นายจ ารัส        ทันภา ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
             ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยรับผิดชอบ  อยู่เวรรักษาดูแล
ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และด าเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
        2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
        3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
        4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน  าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
        5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
        6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 
 
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นายแสงดาว     ปะระทัง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยรับผิดชอบ  อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
        2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
        3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
        4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน  าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
        5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
        6) บันทึกเหตุการณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 
 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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3. นายสมพาน     ไมตรีแพน ต าแหน่ง คนสวน 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยรับผิดชอบ  อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
        2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
        3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
        4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน  าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
        5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
        6) บันทึกเหตกุารณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 
 
 2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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4. นายสุเทพ        โคจรานนท์ ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยรับผิดชอบ  อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
        2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
        3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
        4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน  าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
        5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
        6) บันทึกเหตกุารณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 
 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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5.นายอภินันท์     นันทะเสน ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
     ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยรับผิดชอบ  อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
        2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
        3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
        4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน  าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
        5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
        6) บันทึกเหตกุารณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 
 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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6. นายวินิจ        แย้มแก้ว ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยรับผิดชอบ  อยู่เวรรักษาดูแลความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1) วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน 
        2) ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และบุคลากรของวิทยาลัย 
        3) ดูแล อ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจร การเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย 
        4) ตรวจสอบดูความเรียบร้อย เปิด-ปิด ไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบน  าต่างๆ ตามที่ก าหนด  
        5) ดูแลความสะอาด และรดต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย 
        6) บันทึกเหตกุารณ์ และผลการด าเนินงานประจ าวัน เสนอผู้บริหาร 
 
 2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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7.นางสาวสุนี      จันใต้ ต าแหน่ง แม่บ้าน 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง แม่บ้าน   โดยรับผิดชอบ ด้านสวัสดิการต่างๆของวิทยาลัย ดูแล
งานการเจ้าหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ และประสานงานกับหน่วยงานราชการทางจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
1) วางแผนการด าเนินงานในหน้าที่ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพ 
2) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับการเงินสวัสดิการ การรับ๘ส่งหนังสือ และออกเลขหนังสือราชการ 
3) เบิก-จ่าย เงินสวัสดิการ และจัดสวัสดิการของเยี่ยม ของที่ระลึก ดอกไม้ และพวงรีด ให้ถูกต้อง

เหมาะสมกับงาน 
4) ด าเนินการประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากรของวิทยาลัย 
5) ดูแลสวัสดิการอาคารสถานที่ อาหารและอาหารว่าง ของแขกท่ีมาเยียน 
6) ดูแลสวัสดิการ อาหารและอาหารว่าง ส าหรับการประชุม/อบรม ตามที่ได้รับการประสานงาน 
7) ดูแลการรับ-ส่ง หนังสือ ทางราชการกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
8) ดูแลสถานที่ ที่เป็นศิริมงคลของวิทยาลัย เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธลีลา พระพรหมธาดา 

และศาลตายาย เป็นต้น 
9) ดูแลเรื่องการออกเลขหนังสือ การส่งหนังสือเพ่ือขออนุมัติต่างๆ 

           10) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังค าชี แนะและน าไปใช้พัฒนางานต่อไป        
   
 2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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8.นางพิสมัย       ประทุมสังข์ ต าแหน่ง แม่บ้าน 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง แม่บ้าน   โดยรับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ความ
สะอาดทั่วไป  และการเบิกจ่ายสิ่งของที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

 1. ด้านปฏิบัติการ 
1) วางแผนการด าเนินงานในหน้าที่ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพ 
2) ประชุมทีมงานในการแบ่งบทบาทและโซนในการรับผิดชอบ และบริหารงาน 
3) จัดท าทะเบียนบัญชี วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานอาคาร สิ่งแวดล้อม และหอประชุม 
4) เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบการใช้งานของ บุคลากรในทีมงาน 
5) ด าเนินการประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากรของวิทยาลัย 
6) ดูแลสวัสดิการอาคารสถานที่ อาหารและอาหารว่าง ของแขกท่ีมาเยียน 
7) ดูแลสวัสดิการ อาหารและอาหารว่าง ส าหรับการประชุม/อบรม ตามที่ได้รับการประสานงาน 
8) ดูแลเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่ ห้องผู้บริหาร และห้องประชุมอินถวา 
9) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังค าชี แนะและน าไปใช้พัฒนางานต่อไป        

 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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9.นางสุธารส  ยอดเจริญ                ต าแหน่ง แม่บ้าน 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง แม่บ้าน   โดยรับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
ความสะอาดทั่วไป  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา และการเบิกจ่ายสิ่งของที่ใช้ในงานที่เก่ียวข้อง ดูแล
สวัสดิการ และภาวะสุขภาพของนักศึกษา และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

  1. ด้านปฏิบัติการ 
1) วางแผนการด าเนินงานในหน้าที่ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพ 
2) จัดท าทะเบียนบัญชี วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับหอพัก และห้องชมรมต่างๆ 
3) เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบอุปกรณ์ สวัสดิการหอพักและห้องสุขภาพ 
4) ด าเนินการประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี ของนักศึกษาของวิทยาลัย 
5) ดูแลอาคารสถานที่ ศาลารับรอง ห้องสุขภาพ และห้องชมรมต่างๆ 
6) ดูแลสวัสดิการ การเจ็บป่วย การเยี่ยม และการร่วมงานพิธีต่างๆของนักศึกษา 
7) ประสานบุคลากร เกี่ยวกับการไปร่วมงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั งภายในและภายนอก

วิทยาลัย 
8) จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์  พวงมาลา หรือพานพุ่ม และอ่ืนๆ ตามที่ระบุ ในงานด้านท านุฯ ที่จะไป

ร่วม ให้ถูกต้อง และพร้อมที่จะน าไปใช้ได้ 
9) ประสาน เรื่องรถ  การเดินทาง  และเอื ออ านวยความสะดวกในการไปร่วมงานด้านท านุฯ 
10) สรุป รวบรวมข้อมูลการไปร่วมงานด้านท านุฯ และน าไปถอดบทเรียนที่ได้รับ และน าไปพัฒนา 
11) จัดท าฐานข้อมูลด้านท านุฯ  ภาวะสุขภาพนักศึกษา และงานทุนการศึกษาของนักศึกษา 
12) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี แนะ น าไปพัฒนาต่อไป 

 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
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 3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 
10.นายชูชาติ       ปากเมย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   โดยรับผิดชอบ  บริการยืม-คืน หนังสือ 
และวารสารฉบับล่วงเวลา จัดหนังสือขึ นชั น เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ประจ าวัน งานบ ารุงรักษาทรัพยากร เข้าเล่ม
หนังสือใหม่  และวารสารฉบับใหม่  หุ้มปกพลาสติก ตรวจคัดหนังสือ วารสารช ารุด เพ่ือซ่อม ส ารวจ/เบิกอุปกรณ์
ส านักงานที่ต้องใช้ในห้องสมุดเสนอเบิกทุกวันอังคาร จัดเก็บวารสาร  หนังสือพิมพ์  และจุลสารฉบับล่วงเวลา  
รวบรวมเล่มวารสารแต่ละรายชื่อ  เพ่ือรวมเล่มให้บริการเป็นฉบับล่วงเวลา เป็นกรรมการและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
      1.1  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี/เดือน/สัปดาห์/วัน/สะดวกต่อการปฏิบัติงาน/ประเมินได้ 
      1.2  เขียนภาระงานประจ าวัน/เพ่ือประเมินภาระงาน/ตรวจสอบได้ 
      1.3  รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด/ตามไตรมาส 

              1.4  สรุปผลงานประจ าปี/แนวทางการพัฒนา 
         2. งานบ ารุงรักษาทรัพยากร 
             2.1  เข้าเล่มหนังสือใหม่  และวารสารฉบับใหม่พร้อมหุ้มปกพลาสติก 
             2.2  ตรวจคัดหนังสือ วารสารช ารุด เพ่ือซ่อม 
         3.  จัดเก็บวารสาร  หนังสือพิมพ์  และจุลสารฉบับล่วงเวลา   (จัดเก็บประจ าเดือน)  
         4.  ซ่อมหนังสือ ตามขั นตอนการซ่อมหนังสือ 
         5.  ประสานงานกับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
              5.1   ก ากับติดตามระเบียบการยืม-คืน กรณีมีหนังสือค้างส่ง และมีค่าปรับ 
              5.2   กรณีที่หาทรัพยากรไม่พบในห้องสมุด  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ 
              5.3  ประสานงานกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
         6. การบริการ 

6.1 บริการยืม-คืน หนังสือ และวารสารฉบับล่วงเวลา 
6.2 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  /แนะน าการสืบค้นข้อมูล 
6.3 ดูแลความเรียบร้อยตามชั นหนังสือ /ตรวจชั นหนังสือ 
6.4 จัดเก็บวารสาร จุลสาร หนังสอืพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา 
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   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
11. นางสุรีย์พร      ทาทอง ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
            ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.   โดยรับผิดชอบ  งานพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ
พัสดุ ที่ใช้ในส านักงาน โครงการ และการปฏิบัติงานต่างๆของวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
1.1 การบริหารจัดการงานพัสดุ 

1.) ร่วมประชุม และวางแผนการด าเนินงานกับหัวหน้างาน 
2)  พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานด้านงานพัสดุ 
3) ประสานงานกับบุคลากรทั งภายในและภายนอกวิทยาลัย เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ 

           4) ติดตามข้อมูล ในระบบ web-onlineและ e-Gp 
           5)  ลงทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง รหัสครุภัณฑ์  และเอกสารส่งงานการเงิน   

           6) สรุปและรายงานผลการด าเนินประจ าเดือน และเสนอผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 
           7)  ศึกษาระเบียบ /กาหมาย/มติ ครม/หนังสือเวียนของงานพัสดุ  
       1.2 การด าเนินการตามกระบวนการสอบราคา 

   -จัดท าเอกสารขออนุมัติด าเนินการ  
              -จัดท าเอกสารแต่งตั งคณะกรรมการและบันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
 



239 
 
                 - ติดตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากคณะกรรมการ 
                 - ด าเนินการลงข้อมูลในระบบ  MIS 
                 - ลงทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง 
          2.3.  ด าเนินการตามกระบวนการตกลงราคา ได้แก่ 
                  -จัดซื อตามไตรมาศ 
                  -จัดซื อตามโครงการกลยุทธ์/โครงการประจ า 
                  -จัดซื อตกลงราคาอ่ืนๆ  

2.4. ด าเนินการตามกระบวนการจ าหน่ายพัสดุ   
2.5. ลงทะเบียนรหัสครุภัณฑ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 
12. นางสาวอรวรรณ   
            สมัครประโคน 

ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมาย  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.ด้านปฏิบัติการ 
1) วางแผน การด าเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ 
2) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน การลงเวลามา-กลับ ของบุคลากร 
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3) ลงข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานข้อมูล และเสนอผู้บริหารทุกวัน 
4) ดูแลระบบการลาต่างๆ ของบุคลากรในวิทยาลัย และลงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
5) ก ากับ ติดตาม เรื่อง การมาปฏิบัติงานของบุคลากร  
6) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพ่ือรับฟังค าชี แนะและน าไปใช้พัฒนางานต่อไป        

 
2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
 3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 

13.นางสมจิตร      น้อยอาษา  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
              ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยรับผิดชอบ งานทะเบียนและวัดประเมินผล 
พิมพ์เอกสาร ที่เก่ียวข้องกับการวัดประเมินผล เช่น การท าข้อสอบ  การรวบรวมข้อสอบ  การเฉลยข้อสอบโดย
ผ่านเครื่องตรวจข้อสอบ และการประมวลผล  รวมทั งการท าลายข้อสอบ  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
1) วางแผนงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบกลไกในการจัดท าข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ  
3) การพิมพ์ข้อสอบ จัดข้อสอบ ส่ง-รับข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ อย่างเป็นระบบ 
4) ด าเนินการท าลายข้อสอบเมื่อถึงก าหนดเวลา 
5) การวิเคราะห์ข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วได้มาตรฐานเพ่ือด าเนินการจัดท าคลัง

ข้อสอบต่อไป 
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6) ประสานงานกับอาจารย์ที่ส่งข้อสอบ เพ่ือการตรวจสอบ ป้องกันข้อผิดพลาด 
7) ร่วมในการตรวจสอบการท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
8) ให้บริการศิษย์เก่า / นักศึกษา ในเรื่องการขอผลการศึกษา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
9) ร่วมท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
10) ร่วมตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการศึกษา 
11) ร่วมตรวจสอบใบปลดหนี ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

               12) ร่วมให้บริการสวัสดิการแก่บุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในงานที่กลุ่มวิชาการด าเนินงาน หรือ
ได้รับการประสานงานให้ช่วยเหลือ 

 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
14.นายสุจิตร      กาฬการ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
       ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานขับรถ   โดยรับผิดชอบ  รับ-ส่ง บุคลากรของวิทยาลัย และ
วิทยากรรวมทั งแขกที่มาเยียนของวิทยาลัย อย่างสุภาพ สร้างความประทับใจ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

  1. ด้านปฏิบัติการ 
                1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย 

2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
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3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ 
4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั ง 
5) บ ารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ 
6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการช ารุด 

 
2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
 3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
15. นางจงกล       พุ่มเข็ม ต าแหน่ง พนักงานซักฟอก 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ   โดยรับผิดชอบ ดูแลและเอื ออ านวย
ความสะดวกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.ด้านปฏิบัติการ 
              1) วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ เพ่ือการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
               2) พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
               3) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
               4) ดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียนการ
สอนนักศึกษาพยาบาล 
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               5) ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย 
               6) จัดท าทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
               7) จัดท าคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
               8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อช ารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร 
               9) จัดท าแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
              10) ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 
              11) ก ากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
              12) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี แนะ น าไปใช้พัฒนาต่อไป 

 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
16. นางชุลีพร      ปากเมย ต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ    โดยรับผิดชอบ ดูแลและเอื ออ านวยความ
สะดวกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.ด้านปฏิบัติการ 
              1) วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ เพ่ือการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
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               2) พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
               3) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
               4) ดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียนการ
สอนนักศึกษาพยาบาล 
               5) ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย 
               6) จัดท าทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
               7) จัดท าคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
               8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อช ารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร 
               9) จัดท าแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
              10) ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 
              11) ก ากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
              12) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี แนะ น าไปใช้พัฒนาต่อไป 

 
  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
17. นางวีรวรรณ   เหล่าสุโพธิ์ ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ   โดยรับผิดชอบ ดูแลและเอื ออ านวยความ
สะดวกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.ด้านปฏิบัติการ 
              1) วางแผนและจัดหาทรัพยากรในห้องปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิชาการ เพ่ือการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
               2) พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
               3) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
               4) ดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานในการเรียนการ
สอนนักศึกษาพยาบาล 
               5) ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง ปลอดภัย 
               6) จัดท าทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
               7) จัดท าคู่มือ/เอกสาร การใช้งานของอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
               8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อช ารุด ให้ส่งซ่อมหรือรายงานผู้บริหาร 
               9) จัดท าแบบฟอร์มการยืม-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
              10) ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ /อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 
              11) ก ากับ ติดตาม การให้ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
              12) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี แนะ น าไปใช้พัฒนาต่อไป 

 
2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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18.นายประยูร    อุดรศาสตร์ ต าแหน่ง ช่างไม้ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง ช่างไม ้ โดยรับผิดชอบ  งานซ่อมบ ารุง ซ่อมแซมงานไม้ งาน
ก่อสร้าง และอาคารสถานที่อ่ืนๆ บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.ด้านปฏิบัติการ 
         1.1  การบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุง 
              -การวางแผนการซ่อมบ ารุง โดยร่วมประชุมกับหัวหน้ากลุ่มงาน 
              -ประสานบุคลากร/นักศึกษา ที่ต้องการใช้บริการซ่อมบ ารุง 
              -ประสานงานพัสดุ ในการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
              -รายงานผลการด าเนินการ 

1.2  การด าเนินการซ่อมบ ารุง  งานที่เก่ียวข้อง เช่น  

        -ซ่อมแซมงานไม้ โต๊ะ ตู้ เตียง อาคารสถานที่ 
                 - ซ่อมระบบประปา/สุขภัณฑ์  
                 - ซ่อมอ่ืนๆ  

1.3  การด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
      -ตรวจสอบการท างานของเครื่องกรองน  า 
      -ตรวจสอบการท างานของระบบประปา 
      -ตรวจสอบอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่หอพัก   
 

  2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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19.นายวิไล        ประทุมสังข์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง ช่างทั่วไป   โดยรับผิดชอบ   งานไฟฟ้า และซ่อมบ ารุง ซ่อมแซม 
งานก่อสร้าง และอาคารสถานที่อ่ืนๆ บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.  ด้านปฏิบัติการ 
         1.1  การบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุง 
              -การวางแผนการซ่อมบ ารุง โดยร่วมประชุมกับหัวหน้ากลุ่มงาน 
              -ประสานบุคลากร/นักศึกษา ที่ต้องการใช้บริการซ่อมบ ารุง 
              -ประสานงานพัสดุ ในการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
              -รายงานผลการด าเนินการ 

1.2  การด าเนินการซ่อมบ ารุง  งานที่เก่ียวข้อง เช่น  

        - ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
      - ซ่อมระบบประปา บ่อบ าบัดน  าเสีย 
      - ซ่อมแซมสิ่งอ่ืนๆ ตามที่รับมอบหมาย 
1.3  การด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
      -ตรวจสอบการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัย เป็นต้น 
      -ตรวจสอบการท างานของระบบประปาและบ่อบ าบัดน  าเสีย 
      -ตรวจสอบอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่หอพัก   
 

2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
 3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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บุคลากรสายสนับสนุน  แบ่งตามลักษณะงาน 
  

3. บุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
 
1.นายฉัตราเพชร  จิตระวัง ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานขับรถ   โดยรับผิดชอบ  รับ-ส่ง บุคลากรของวิทยาลัย และ
วิทยากรรวมทั้งแขกที่มาเยียนของวิทยาลัย อย่างสุภาพ สร้างความประทับใจ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

  1. ด้านปฏิบัติการ 
                1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย 

2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ 
4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั้ง 
5) บ ารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ 
6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการช ารุด 

 
     2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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2. นายวาที       สีกมล ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์โดยรับผิดชอบ  งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
       1.1 รับผิดชอบงานดานการบริหารระบบทางดานงานเทคนิคต่างๆ ทั้งระบบงานเครือขาย LAN และ
ระบบงานเครือข่ายอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานอ่ืนที่มีความตองการใชขอมูล ของวิทยาลัยฯ โดย
จะเปนผูประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ  
       1.2 รับผิดชอบงานดานการบริหารระบบทางดานงานเทคนิคต่างๆ ทั้งระบบงานเครือขาย LAN และ
ระบบงานเครือข่ายอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานอื่นที่มีความตองการใชขอมูล ของวิทยาลัยฯ โดย
จะเปนผูประสานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
              1.2.1 ก าหนดสิทธิของ Account ตางๆ ที่มีอยูในเซิรฟเวอรทั้งหมด 
              1.2.2 ท าการส ารองฐานขอมูลและชื่อบัญชีที่อยูในเว็บ 
              เซิรฟเวอรทั้งสองเปนประจ าทุกสัปดาหและท าการบันทึกข้อมูลที่ไดส ารองลงในแผน DVD-R หรือ                   

อุปกรณ์ส ารองข้อมูลอื่นๆ 
              1.2.3 บริหารและจัดการซอฟทแวรรวมถึงความปลอดภัยตางๆ ที่มีอยูในระบบปฏิบัติการลีนุกซ     

(Linux) ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
             1.2.4 ซ่อมแซมและท าการปรับแตงเว็บเซิรฟเวอรใหสามารถรองรับการท างานของผูใชงาน ใหสามารถ 

รองรับผูใชงานไดมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยไมสงผลกระทบกับการท างานอ่ืนๆ ภายในระบบ และ
ท าการ Upgrade อยางสม่ าเสมอเม่ือมีรุนใหม หรือเมื่อการปญหาการติดขัดMySQL Database 
Server 

             1.2.5 ท าการปรับแตง Database Server ใหสามารถท างานไดเร็วที่สุดเทาที่จะท าให และท าการ    
Optimize Table เปนประจ าทุกวัน 

             1.2.6 เมื่อฐานขอมูลเกิด Overhead ที่เปนอุปสรรคตอผูใชงาน และท าการ Upgradeอยางสม่ าเสมอ
เมื่อมีรนุใหม เพ่ือลดขอบกพรองตางๆ ที่มีอยูในรุนที่ใชงานอยูปจจุบัน 

             1.2.7 ท าการ-Upgrade ซอฟทแวรอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญตอระบบปฏิบัติการใหใหมอยูเสมอเพ่ือปอง    
กันการเจาะขอมูลของ Hacker และตรวจสอบขอบกพรองของซอฟทแวรที่มีผลใหเกิด Security 
Hole หมั่นตรวจสอบขาวสารที่เก่ียวกับSecurity และ Bugtraq เปนประจ าซึ่งมีผลให
ระบบปฏิบัติการถูกขโมยขอมูลโดย Hacker หรือท าใหระบบปฏิบัติการไมสามารถใหบริการงาน 

              ตาง ๆ ได 
       1.3 บริหารจัดการระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Authentication) ที่ใชส าหรับ
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตของภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
              1.3.1 บริหารและจัดการซอฟทแวรรวมถึงความปลอดภัยตางๆ ที่มีอยูในระบบ จัดท าระบบรักษา 

ความปลอดภัยใหมีความปลอดภัยมากที่สุดเทาที่จะมากได และเก็บคาบันทึกการใชงานของ
คอมพิวเตอรภายในส านักสงเสริมวิชาการ ฯ เปนระยะเวลา 90  วันตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
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กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
              1.3.2 Bandwidth Splitter ก าหนดการใชชองสัญญาณการใชงานอินเตอรเน็ตใหเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน และชวงเวลา เพื่อใหการใชงานอินเตอรเน็ตเปนไปอยางราบรื่น 
              1.3.3 บริหารจัดการ ก าหนดสิทธิของผู้ขอใช้งานและผู้ที่ใช้งานระบบ 
     1.4 ท าหนาที่ควบคุมดูแลระบบอินทราเน็ตและระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามให
ทั่วถึงทุกจุดและท าการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยทันที 
             1.4.1 บริหารและจัดการซอฟทแวรรวมถึงความปลอดภัยตางๆ ที่มีอยูในระบบปฏิบัติการของวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
             1.4.2 จัดหาซอฟแวร์ถูกลิขสิทธิ์ และฟรีแวร์ เพ่ือมาใช้งาน 
             1.4.3 ก าหนดสิทธิ์การเขาใชงานของแตละบัญชีรายชื่อตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
     1.5 รับผิดชอบงานติดตั้งระบบเครือข่าย และคอยซ่อมแซมแกไขปญหาที่เกิดขัดของในแตละจุด ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
     1.6 รับผิดชอบท าหนาที่ Backup ขอมลูฐานขอมูลทุกฐานข้อมูลที่ใช้งานบนเซิฟเวอร์ ของวิทยาลัยฯ 
     1.7 ท าหนาทีพั่ฒนาเว็บไซต์ออกแบบ Graphic และ Banner ของวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ของกลุ่มงานทั้งหมด
ภายในวิทยาลัยฯ ตัดต่อวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยฯ 
     1.8 รับผิดชอบจัดท าแผนงานโครงการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลและด าเนินการจัด
โครงการพร้อมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
             1.8.1 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์  
             1.8.2 แผนงานโครงการประจ า 
      1.9 พัฒนา จัดหาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าเข้ามาใช้งานภายในวิทยาลัยฯ และจัดท าระบบก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
       1.10 ให้บริการวิชาการด้านสารสนเทศ ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาด้านสารสนเทศแก่ อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
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   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 

3. นางสาววิมลมาศ  แก้วสีขาว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง งานธุรการ สารบัญ โดยรับผิดชอบ  งานธุรการ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในของวิทยาลัย  และ เลขานุการของผู้บริหาร และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
               1) พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ 

2) บริหารและด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3) รับ-ส่งหนังสือ ตามระบบ E-สารบัญ  
4) ให้บริการ ส าเนาเอกสาร พิมพ์งาน และประชาสัมพันธ์ในระบบ CAT และช่องทางอ่ืนๆ 

ภายในวิทยาลัย 
5) รับส่งเอกสาร และท าทะเบียนควบคุมการใช้โทรสาร 
6) ด าเนินการจัดท าประกาศ ค าสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย 

               7) จัดท าส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
               8) ลงทะเบียนเอกสาร 
               9) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
    2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
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  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 

4. นางสาวปทิตตา  นะตะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
      ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  โดยรับผิดชอบงานธุรการ ในกลุ่มวิชาการ  จัดท า
หนังสือราชการของกลุ่มวิชาการ และด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ   และ
ได้มาตรฐานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และและด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 
    1. ด้านปฏิบัติการ 
         งานสารบรรณ 

1. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2.  งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
3.  งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
4.  งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
5.  งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
6.  น าแฟ้มเสนอผอก. / รองผู้อ านวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ 
7.  งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในฝ่าย 
8.  งานเดินหนังสือ 

       งานเอกสารการพิมพ์ 
              1.  การพิมพ์หนังสือราชการ 
              2.  การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  
              3.  การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
              4.  การจัดพิมพ์ค าสั่ง 
 
       งานประชุม 
              1. การจัดประชุมท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 
              2. การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
              3. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
              4. การบันทึกการประชุม 
              5. การจัดส่งรายงานการประชุม 
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       การประชาสัมพันธ์   
             การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
       งานพัสดุ 
             งานประสานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงาน 
       งานการเงิน 
              1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของกลุ่มงาน  
              2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
              3. สรุปลงทะเบียนเบิกเงินค่าสอนทุกรายวิชา ประจ าเดือน (ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ) 
       งานงบประมาณ 
              1. การจัดท าแผนการใช้จ่าย 
              2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มงาน 
       งานรายงานผลการด าเนินงาน 
            1. การรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน ประจ าปี 
            2. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มงาน ประจ าปี 
 
    2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
5. นางหนูไกร        ภูผาริช่อ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
        ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  โดยรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ร่วมกับ
หัวหน้างาน และเอ้ืออ านวยความสะดวกในเรื่องการเงินและการบัญชีของวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
           1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้ 
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
 2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกคน 
 4) จัดท าคู่มือและมาตรฐานการตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี 
 5) ด าเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) ระบบการเงิน ระบบการบัญชี ระบบงบประมาณ  
ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 6) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ให้
ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 7) รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ (Audit Plan) ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ตามแผน
ที่วางไว้ 
          8)  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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6. นายบุญรัตน์  อโนราช ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ห้องโรเนียว   โดยรับผิดชอบ  จัดท าการถ่ายเอกสาร  
โรเนียวเอกสาร และเย็บเล่มเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
               1) วางแผนการใช้กระดาษ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน 

2) รับเอกสารและใบขอใช้บริการและจัดล าดับการด าเนินงาน 
3) ด าเนินการถ่ายเอกสาร โรเนียว  เรียงเอกสาร เย็บมุม หรือเย็บเล่ม ตามลักษณะของงานที่รับ
มอบหมาย 
4) บันทึกการให้บริการ  การใช้กระดาษ  และอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
5) ดูแล บ ารุง รักษา เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 

                6) ส่งซ่อมตามระบบราชการ เมื่อเกิดการช ารุด 
                7) สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารเพ่ือรับข้อเสนอแนะ น าไปใช้พัฒนาต่อไป 
 
     2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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7. นายธีระยุทธ์  บัวนิติสกุล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
            ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตสตทัศนูปกรณ์ โดยรับผิดชอบ ดูแล ติดตั้ง และ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โสตฯทุกชนิด และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
    1)  ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องโสตฯ และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนเริ่มให้บริการ 
    2)  บ ารุง รักษา  ดูแลและท าความสะอาดเครื่องโสตฯของวิทยาลัย 
    3)  ซ่อมแซม /จัดเก็บอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย เพื่อรอจ าหน่าย 
    4)  เตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ตามค าขอใช้บริการ 
    5)  ดูแลและให้บริการตลอดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
    6)  จดัเก็บอุปกรณ์หลังให้บริการพร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ 
    7)  จัดบริการเครื่องเสียง  บันทึกภาพนิ่ง/วิดีโอ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    8)  จัดบริการเครื่อง Projector/Visualizer/TV monitor 

 
    2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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8. นางสุวิษา       บัวนาเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาโดยรับผิดชอบ  งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
        1. งานรับสมัครนักศึกษา 
             1.1 วางแผนและด าเนินการจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา         
ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
             1.2 ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
             1.3 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานนักศึกษาใหม่ 
       2. งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
             2.1 จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยและฐานข้อมูลสถาบันพระบรมราชชนก 
             2.2 จัดท าใบรายชื่อนักศึกษาและประสานงานการจัดท าบัตรนักศึกษา 
             2.3 ลงทะเบียนเรียน,ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา,การเทียบโอนผลการเรียน 
             2.4 ท าหนังสือตอบรับหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา,ติดตามการท าสัญญาทุนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
             2.5 ลงผลการเรียน,ประมวลผลการเรียน,ตรวจสอบคะแนนการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี และ
รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษาและตลอดหลักสูตร 
             2.6 ออกใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript) 
             2.7 ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและครูประจ าชั้นเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาและรายงาน
ผู้ปกครองและต้นสังกัดเม่ือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด 
             2.8 ด าเนินการลาพักการศึกษา,ลาออก,การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
             2.9 ท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา 
             2.10 ด าเนินการจัดให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสรุปผลการประเมิน 
             2.11 วางแผนและพัฒนาการด าเนินงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
             2.12 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนหาแนวทางแก้ไขงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
      3. งานส าเร็จการศึกษา 
             3.1 ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เกียรตินิยม เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสถาบันพระบรมราชชนก 
             3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอหนังสือรับรองการส าเร็จ
การศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร 
             3.3 ติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานและเงินเดือน และจัดท า
รายงานสรุปผล 
             3.4 ด าเนินการสมัครสภาการพยาบาล,สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย,สมาชิกสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
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             3.5 รวบรวมสรุปผลการสอบรวบยอดเครือข่ายและรวบยอดสถาบันพระบรมราชชนก 
             3.6 รวบรวมสรุปผลการสอบขึ้นทะเบียนการสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและผดุงครรภ์  
 
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
9. นายจักรพงษ์   สุวรรณมาโจ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
         ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง พนักงานขับรถ   โดยรับผิดชอบ  รับ-ส่ง บุคลากรของวิทยาลัย และ
วิทยากรรวมทั้งแขกที่มาเยียนของวิทยาลัย อย่างสุภาพ สร้างความประทับใจ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

  1. ด้านปฏิบัติการ 
                1) ตรวจสอบการใช้รถ ให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย 

2) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องรถ ในการให้บริการ รับ-ส่ง ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
3) บริหารการขับรถให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจ 
4) บันทึกการใช้รถ และสรุปผลการใช้รถทุกครั้ง 
5) บ ารุงรักษาและดูแลความสะอาดของรถให้มีสภาพดีเสมอ 
6) ส่งซ่อมรถตามระบบราชการ เมื่อเกิดการช ารุด 
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   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
10.  นายธาตรี      นามอุ่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
               ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  โดยรับผิดชอบ ด าเนินงานในกลุ่มงานบริการ
วิชาการ กลุ่มวิจัยและนวตกรรม ในเรื่องงานธุรการ สารบัญ  บริหารแผนงาน/โครงการร่วมกับอาจารย์ในกลุ่ม
งาน  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
      1.1 งานสารบรรณ 

1. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
3. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
4. งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
5. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
6. น าแฟ้มเสนอผอก. / รองผู้อ านวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ 
7. งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในฝ่าย 
8. งานเดินหนังสือ 
 
 
 



260 
 
      1.2 งานเอกสารการพิมพ์ 

1.  การพิมพ์หนังสือราชการ 
2.  การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  
3.  การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
4.  การจัดพิมพ์ค าสั่ง 

      1.3 งานประชุม 
1. การจัดประชุมท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 
2. การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
3. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
4. การบันทึกการประชุม 
5. การจัดส่งรายงานการประชุม 

      1.4 งานเอกสารการพิมพ์ 
1.  การพิมพ์หนังสือราชการ 
2.  การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  
3.  การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
4.  การจัดพิมพ์ค าสั่ง 

      1.5 งานการประสานงานดูแลโครงการอบรม 
1. ดูแลวิทยากร 
2. จ่ายค่าใช้จ่ายและท าใบส าคัญรับเงินวิทยากร และรวบรวมเอกสาร 
 
3. จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม 
4. ดูแลความเรียบร้อยในโครงการอบรม 

 
    2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
   3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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11. นายวีรพงษ์    เทพพร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์    

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
          ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   โดยรับผิดชอบ  ตรวจสอบความ
พร้อมการใช้งานทุกเครื่อง   ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ค าปรึกษาและบริการเมื่อ
ผู้รับบริการแจ้ง  ช่วยบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ กรณีได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานและด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

 1.ด้านปฏิบัติการ 
         - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนเริ่มให้บริการ 
         - ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประจ าเครื่องที่จ าเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งาน 
         - ตรวจสอบไวรัสและอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัส 
         - ท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
         - ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและส่งซ่อมตามข้ันตอนพัสดุเมื่อเกิดการช ารุดเสียหายมาก 
         - จัดเก็บอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายเพื่อรอจ าหน่าย 
         - เตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ตามค าขอใช้บริการ 
         - ดูแลและให้บริการตลอดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
         - จัดเก็บอุปกรณ์หลังให้บริการพร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ 
         - ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อ 
          การใช้งาน 
         - จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
         - จัดท าแผนการตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยระบุกิจกรรม  
          สถานที่  ชนิดอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ 
         -เสนอความต้องการขอเบิกพัสดุโดยเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯภายในวันจันทร์ของแต่ล่ะสัปดาห์ 
          -สรุปรายงานผลการด าเนินงานในหน้าที่ต่อหัวหน้ากลุ่มงานภายในวันแรกของการปฏิบัติงาน 
           แต่ละสัปดาห์ 
         -สรุปปัญหา/ข้อร้องเรียนจากการใช้งานคอมฯพร้อมแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
          ในที่ประชุมประจ าเดือนของทุกเดือนของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
         -โครงการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานเทคโนฯสารสนเทศและฐานข้อมูลประจ าปี 57 
         -ช่วยบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ กรณีได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน 
         -จัดบริการเครื่องเสียง  บันทึกภาพนิ่ง/วิดีโอ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
         -จัดบริการเครื่อง Projector/Visualizer/TV monitor 
 
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 

12. นางสาวสุภิตกาญดา   
              บุตรสาธรรม 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง งานธุรการ สารบัญ โดยรับผิดชอบ  งานธุรการ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในของวิทยาลัย  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
               1) พัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ 

2) บริหารและด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3) รับ-ส่งหนังสือ ตามระบบ E-สารบัญ  
4) ให้บริการ ส าเนาเอกสาร พิมพ์งาน และประชาสัมพันธ์ในระบบ CAT และช่องทางอ่ืนๆ 

ภายในวิทยาลัย 
5) รับส่งเอกสาร และท าทะเบียนควบคุมการใช้โทรสาร 
6) ด าเนินการจัดท าประกาศ ค าสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย 

                7) จัดท าส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
                8) ลงทะเบียนเอกสาร 
                9) สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
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        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
13. นางสาวนาฎอนงค์  
          โลเชียงสาย 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
                ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   โดยรับผิดชอบ งานพัฒนานักศึกษา และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเลขานุการกลุ่มกิจการนักศึกษา และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านบริหารและปฏิบัติการ 
          1. งานโครงการ/จัดท าแผนงาน/กิจกรรมนักศึกษาและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กลุ่มกิจการนักศึกษา 
          2. งานโครงการของนักศึกษาท่ีจัดส่งเข้าประกวด สนับสนุนทุนภายนอกวิทยาลัย 
          3. รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแผนงานโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ และ 
ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายที่เก่ียวกับ 

- สโมสรนักศึกษา 
- ชมรมนักศึกษา 
- งานกิจกรรมนักศึกษา 
- พบนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในชั่วโมงพัฒนานักศึกษา 
- เข้าร่วมการประชุมสโมสรนักศึกษาและชมรมตามแผนที่ก าหนด 
- เข้าร่วมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- เซ็นรับรองประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาของนักศึกษาลงในสมุดบันทึกกิจกรรม

นักศึกษา 
- ฐานข้อมูล/ข้อมูลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา 
- ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- งานประชุม/สัมมนาวิชาการกิจการนักศึกษา 
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- น านักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน หรือรับรางวัลในโอกาสพิเศษ 
- งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด าเนินการ

คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรและนักศึกษาท่ีมีความ
ประพฤติดี มารยาทเรียบร้อยเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 
- รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับงานกิจกรรม

นักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและรวบรวมรายชื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่

บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- รวบรวมข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูลกิจกรรม

นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
- ดูแลตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
         4. งานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่วิทยาลัยในการเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมด้านท านุฯ 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกลุ่มกิจกรรม 
- ประสานงานกับอาจารย์กลุ่มกิจกรรมและสโมสรนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม และประสานเลขานุการกลุ่มกิจกรรม 

พร้อมประสานเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์จัดเตรียมเครื่องบันทึกภาพ 
- ประสานขอรถรับ-ส่งตามวันเวลาสถานที่ ที่ก าหนด 
- ติดตามการสรุป และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษา 
- รวบรวมข้อมูลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 5. งานเลขานุการกลุ่มกิจการนักศึกษา งานสารบรรณ 
- เลขานุการ กลุ่มกิจการนักศึกษา 

1. งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2.  งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
3.  งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
4. การตอบรับ / ส่งรายชื่อ / ขออนุมัติผู้อ านวยการ ให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมประชุมกิจกรรม

โครงการ/งานประชุมวิชาการ /งานสัมมนา /งานศึกษาดูงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

5.  งานทะเบียนเก็บรักษาหนังสือราชการ  
6.  งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
7.  น าแฟ้มเสนอผอก. / รองผู้อ านวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ 
8.  งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในกลุม่งาน 
9.  งานเดินหนังสือ 
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       6. งานประชุมกลุ่มงาน และประชุมประจ าเดือนสายสนับสนุน 
              1. การจัดประชุมท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 
              2. การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
              3. การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
              4. การบันทึกการประชุม 
              5. การจัดส่งรายงานการประชุม 
    6. เตรียมของขวัญส าหรับผู้ที่เกิดประจ าเดือน 
       7.  การประชาสัมพันธ์   
             การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
       8. งานพัสดุ 
              1. ส ารวจรายการอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการต่างๆ 
              2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมโครงการ กลุ่มกิจการนักศึกษา 
              3. ติดตามรายการอุปกรณ์กับงานพัสดุ 
      9. งานการเงิน 
              1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของกลุ่มงาน  
              2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
              3. ด าเนินการเบิกจ่ายขออนุมัติเงินสนับสนุนจากสวัสดิการ ในกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมในโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 
    4. ด าเนินเบิกจ่ายรายงานการเดินทางไปราชการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
       10. งานงบประมาณ 
              1. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายงานโครงการ 
              2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มงาน 
        11.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเสนอ
ต่อหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานตามล าดับ 
           
   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
 
 



266 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
14. นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง โดยรับผิดชอบ  งานทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ทรัพยากรบุคคล  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ
เกี่ยวกับอัตราก าลัง ต าแหน่ง และเงินเดือน การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานต่างๆ เช่น การสรรหา 
คัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร การด าเนินการเกี่ยวกับการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการลูกจ้างประจ าและบุคลากรในหน่วยงาน 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1. ด้านปฏิบัติการ 
       1. วางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 
       2. วางแผน/ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม strategy competency 
       3. พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดสรรบุคลากรเพ่ือไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร
เฉพาะทางระยะสั้น ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 
       4. พิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก/จัดบุคลากรเพ่ือไปอบรมหลักสูตรการบริหารตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
       5. ด าเนินการจัดเวทีในการน าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
       6. ประสานงานและ/หรือ ด าเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนานาบุคลากรทางวิชาชีพ ทั้งภายมน/ภายนอกวิทยาลัยฯ 
       7. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานอ่ืนภายในวิทยาลัย 
       8. ด าเนินการและ/หรือประสานงานการศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ของนักศึกษาหรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 
       9. ด าเนินการโครงการพัฒนาความพร้อมอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติราชการ 
       10. ด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากการศึกษาต่อ 
       11. ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. และงานประกันคุณภาพการศึกษาของงาน 
       12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม/อบรมนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 
       13. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ในด้านภาษาต่างประเทศ 
       14. ส่งเสริมสนับสนุนบคุลากรในวิทยาลัยในการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
       15. ส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการจัดหาอาสาสมัครเพื่อมาปฏิบัติงานในวิทยาลัย 
       16. วางแผนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ กับสถาบันอ่ืนในต่างประเทศ 
       17. ประเมินผลการด าเนินงาน/พัฒนาและวางแผนปรับปรุง 
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2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 

15. นางสาวรัตติกร  พรดอนก่อ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง งานธุรการ โดยรับผิดชอบ  งานธุรการ การประชาสัมพันธ์และ
ด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ   และด าเนินงานในการตรวจสอบเอกสารและอ านวยความสะดวกในการจัดท า
ผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.  ด้านปฏิบัติการ 
          1.  ร่าง พิมพ์ ทาน โต้ตอบหนังสือราชการ 
          2.  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
          3.  เลขาการประชุมพิจารณาโครงร่างวิจัย  ผลงานวิชาการ 
          4.  เลขาการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการ 
          5.  เลขาการประชุมประจ าเดือนกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
          6.  เลขาการประชุมประจ าเดือนศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
          7.  ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัยและผลงานวิชาการ 
          8.  ท าบันทึกข้อความการเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัยและผลงานวิชาการ 
          9.  จัดเตรียมเอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและส่งขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในหน่วยงานอื่นๆ 
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         10.  เตรียมเอกสารสัญญาทุนให้ผู้รับทุนลงนามและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
         11.  เบิกเงินกิจกรรมบริการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
         12.  ด าเนินการจัดประชุม 
               -  ประสานและท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย 
              -  จัดเตรียมสถานที่  ตามก าหนดการ 
              -  เตรียมอาหารและอาหารว่าง 
              -  อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
              -  ท าบันทึกข้อความเสนอ  สสจ.  และผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติวิทยากรภายใน 
       13.  ด าเนินการจัดท าเอกสาร  รายการหลักฐานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
       14.  ท าบันทึกข้อความสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 
16. นางสาววชิราภรณ์   
            แสงตะวัน 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
           ภาระงานที่ด าเนินการในต าแหน่ง งานธุรการ โดยรับผิดชอบ  งานธุรการ สารบัญ การประชาสัมพันธ์
และด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และเป็น
ธุรการของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ   และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

1.  ด้านปฏิบัติการ 
         1.  ร่าง พิมพ์ ทาน โต้ตอบหนังสือราชการของกลุ่ม/กลุ่มงาน 
         2.  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
         3.  เลขาการประชุมกลุ่ม/กลุ่มงาน 
         4.  บริหารแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
         5.  ด าเนินงานในกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
         6. ประสานบุคลากรทั้งในกลุ่มงาน/กลุ่ม และกลุ่มอ่ืนๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้
ได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
       . 7.  ด าเนินการจัดประชุมในกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ 
               -  ประสานและท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย 
               -  จัดเตรียมสถานที่  ตามก าหนดการ 
               -  เตรียมอาหารและอาหารว่าง 
               -  อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
               -  ท าบันทึกข้อความเสนอ  สสจ. และผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติวิทยากรภายใน 
        8.  ด าเนินการจัดท าเอกสาร  รายการหลักฐานตัวชี้วัดที่กลุ่ม /กลุ่มงานรับผิดชอบ 
        9.  ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานที่รับผิดชอบ ตามแผนที่วางไว้ 
        10. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาต่อไป 
 

   2.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.1  ร่วมก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร  และวางแผนในการด าเนินงาน 
        2.2  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนที่
ก าหนด รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
        2.3  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร คือ  การแต่งกายตามท่ีก าหนด  การร่วมกิจกรรม 5 ส.  การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนและการประชุมตามแผนที่ก าหนดของวิทยาลัย การร่วมท าบุญตักบาตรในวันศุกร์  การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ การตรงต่อเวลา และความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
        2.4  การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ การคิดดี  พูดดี ท าดี  
        2.5  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆภายนอก
วิทยาลัย 
 
    3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ร่วมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 3.2 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.3 เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
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