ก

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(ตุลาคม 2562)

ข

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรฉบับนี้

จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้

บุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ

เพื่อให้

“บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพระดับ

อาเซียน เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ตลอดจนเพื่อให้เอือ้ อำนวยต่อ
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้คู่มอื ฉบับนีส้ ำเร็จลุล่วงด้วยดี
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์สำหรับผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกท่านได้นำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานทั้งในบทบาทหน้าที่โดยตำแหน่งและในส่วนของการเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการทั้ง 14

ชุด

พร้อมทั้งจะช่วยในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ค

สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการของคณะพยาบาลศาสตร์
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณบดี
หน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูช้ ่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานหลักสูตร
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มวิชา

1
1
1
3
6
7
8
21
21
22
22
23
24
25
26
27

หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา(กิจการนิสติ )
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการการเงินและบัญชี

28
29
29
31
31
31
32
33
34
35

ง

เนื้อหา

หน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานเลขานุการคณบดี
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

36
36
37
38
39

ภาคผนวก ก
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ภาคผวก ข
รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน
ภาคผนวก ค
ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

42
43
47
48
49

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
วันที่ 20 มิถุนายน 2538 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขึ้นที่จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา”
มกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา ได้จัดตั้ง สานัก
วิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก 1 สานักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และสาขาวิ ชาบริ บ าลเภสั ช กรรม เปิด รับ นิสิ ตรุ่ นแรกในปี ก ารศึ ก ษา 2546 ต่ อมาปี
การศึ ก ษา2548 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศ พะเยา ได้ ย กเลิ ก ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยให้จัดตั้งแยกเป็น 2 สานักวิชา คือ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
สานักวิชาเภสัชศาสตร์
ส านัก วิ ชาพยาบาลศาสตร์ ได้ ดาเนิ นการขอรับ รองจั ดตั้งเป็นสถาบันการศึก ษาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาล และได้รับรองจากสภาการพยาบาลเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2549
ในปีพ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และต่อมาวันที่ 12 กรกฎาคม 255 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2553 มีผลบังคับใช้ชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น สานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ จึงยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนเพียงหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการศึกษาพยาบาล เป็นการผลิตบัณฑิต และพัฒนา
บุค ลากรทางการพยาบาลให้มีค วามเป็น เลิศ ทางวิชาการและมีผลงานวิจัย ที่มีคุ ณภาพตาม
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มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดารงชีวิต สร้างสรรค์สังคม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาติ
ปณิธานร่วม
“ปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน : Wisdom for Community Empowerment”
วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพระดับอาเซียน เป็นผู้นาด้านสุขภาพ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน”
วัตถุประสงค์ร่วม
คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้วัตถุประสงค์ร่วม ซึ่งเป็นจุดเน้นร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมี 5
ประการ ดังนี้
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข
จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่อทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
4. เพื่ อ ท านุ บ ารุ ง ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น ( Local
Wisdom) สู่สากล
5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good
Governance)
ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย
1. Competence - หลักความรูค้ วามสามารถ (ให้ความสาคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูง
เป็นอันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้
ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness
และ Leadership)
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2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Excellence) (ทาให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือ
เชี่ยวชาญ)
3. Justice – หลั ก ความถู ก ต้ อ งยุ ติ ธ รรม (มี ค วามถู ก ต้ อ งและยุ ติ ธ รรมอยู่ ใ นหั ว ใจ
ตลอดเวลา) (มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ทาให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน)
4. Generosity - หลักความมีน้าใจ (มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น “สิทธิ”
ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้
การช่วยเหลือ) (ทาให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข)
5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม
(เน้นการเรียนรู้จากการทางานและการดาเนินชีวติ ) (ทาให้เกิดปัญญารวมหมู่)
6. Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน)
(ทาให้เกิดพลังสามัคคี) (ทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู)้
7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ
“องค์ความรูท้ ี่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิ ตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนแลสังคมไทย”)
(ทาให้เกิดความเป็นสากล หรือ Internationalization)
อัตลักษณ์ร่วม
“สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ”
นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
1. นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1.1 มุ่ง ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ครอบคลุม ในเขต 8จั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน
1.1.2 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.3 มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
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1.1.4 มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ให้นสิ ิตอยู่และเรียนอย่างมี
ความสุข เพื่อให้ได้บัณฑิตมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมจะออกไปทางานพยาบาลวิชาชีพ
และดาเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2 นโยบายด้านการวิจัย
1.2.1 มุ่งส่งเสริมให้อาจารย์มีก ารท าวิจัย ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 มุง่ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
1.2.3 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง
1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
1.3.1 สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คม โดยน าความรู้ ค วามสามารถ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพไปเผยแพร่ตอ่ ชุมชน
1.3.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับองค์กรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและในชุมชน
1.4 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรัก ษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
รวมทั้งการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
1.4.2 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
1.4.3 มุ่ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก แก่ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ให้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการสืบสานให้คงไว้เป็นมรดกของชาติ
สืบไป
2. นโยบายด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคคลครอบคลุมด้านการบริหารและ
การพัฒนา กลวิธีการบริหารเน้นการมีสว่ นร่วมในทุกระดับ ผ่านช่องการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ
2.1 ด้านการบริหารองค์การ ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่ว มในการบริหารองค์การและบริหารภารกิจด้านต่างๆ ในรูปของคณะกรรมการ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผู้บ ริหารเพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ
2.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1)วางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์
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2) กาหนดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งโดยมีระบบที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกให้เอือ้ ต่อ สุขภาพและการทางาน
4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน และ
จัดทาบันทึกข้อตกลงใน การปฏิบัติงานและนามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจาปี
5) สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจโดย กาหนดให้มีการประเมินส่วนขาดเพื่อนามากาหนดแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)
6) ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์สภา วิชาชีพอันจะส่งผลต่อคุณภาพในการผลิตบัณฑิตพยาบาล
7) สร้างเสริมแรงจูงใจให้กับบุคลากร โดยกาหนดระบบในการสนับสนุนให้
บุค ลากรให้มีความพร้อมใน การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และจัดท าเกียรติบัตรยกย่อง
บุคลากรที่มผี ลงานดีเด่นและมี คุณธรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคลากรในองค์กร
2.4 ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ มี น โยบายบริ ห ารงบประมาณอย่ า งโปร่ ง ใส ให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ มีการจัดทาโครงการในแผนปฏิบัติการที่
ครอบคลุ มทุกภารกิจ และมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เ ป็นไปตามแผนดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งให้มีการจัดทาระบบฐานข้ อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยครอบคลุมข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า
ด้านครุภัณฑ์ ด้านการเงิน ด้านงานประกั นคุณภาพการศึก ษา รวมทั้ง ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่
เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ เผยแพร่ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้
4. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริม และสนับ สนุนการดาเนินงานระบบประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มุ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต
5. นโยบายด้านการจัดการความรู้
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูท้ ี่มกี ารบริหารจัดการที่ดี
รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร องค์ความรูท้ ี่ทันสมัยเสมอ นาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
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6. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรค
ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน จึงจัดให้มี คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุม กากั บการดาเนินงานให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพยาบาลศาสตร์

สานักงานเลขานุการ
งานธุรการ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
กลุ่มการพยาบาลสตรีและเด็ก

งานการเงินและพัสดุ

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

งานนโยบายและแผน

กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

งานบริการการศึกษา
งานกิจการนิสิต
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โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
วิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- สานักงานคณะ
- งานบริหารความ
เสี่ยง
- งานประชาสัมพันธ์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

งคณบดีคณะ

นวัตกรรม

- งานหลักสูตร
- งานห้องสมุด
- งานห้องปฏิบัตกิ าร
- งานบริการการศึกษา

- งานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
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คณะกรรมการของคณะพยาบาลศาสตร์
การดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
รูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีคณะกรรมการ 14 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ
3. คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ)
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสติ
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
9. คณะกรรมการสื่อสารองค์กร
10. คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
11. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
12. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
13. คณะกรรมการบริการวิชาการ
14. คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์
1. คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ผศ.ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์
ประธานกรรมการ
2) ดร.วิยะดา
รัตนสุวรรณ
กรรมการ
3) ผศ.วรัทยา
กุลนิธิชัย
กรรมการ
4) ผศ.ดร.พรรณพิมล
สุขวงษ์
กรรมการ
5) ผศ.พัชรินทร์
ไชยบาล
กรรมการ
6) ดร.พิทักษ์พงศ์
ปันต๊ะ
กรรมการ
7) นางรัตนา
ทาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาออกระเบียบหรือประกาศของคณะเพื่อใช้ในการดาเนินงานภายในคณะโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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3. จัดทาร่างหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. เสนอขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกีย รติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในคณะ
ต่ออธิการบดี
5. จัดการวัดผล ประเมิน และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
6. ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
8. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างาน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะด้ า นแทน
คณะกรรมการประจาคณะ
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 กรรมการที่ปรึกษา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ
1) รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ประธานกรรมการ
2) หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผูส้ ูงอายุและ
กรรมการ
การพยาบาลพืน้ ฐาน
3) หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก
กรรมการ
4) หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
กรรมการ
5) ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
6) ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
กรรมการ
7) ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
8) นางพรรณสุกิตต์
ทาทอง
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. นาเสนอแผนการรับนิสิตทุกหลักสูตรตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
2. พิจารณาระเบีย บและประกาศที่เ กี่ ย วข้องกั บ การจัดการศึก ษาของคณะเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะ
3. กลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจาคณะในการขออนุมัติหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร
4. ดูแลและควบคุมให้การจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆของคณะเป็นไปตามมาตรฐาน
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5. พิจารณามอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ผู้สอนรายบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานของคณะ
6. ควบคุมกากับ และประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ควบคุม กากับกระบวนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ
8. พิจารณาให้ค วามเห็นชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการศึก ษา ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ
9. เสนอผลการจัดการศึกษา และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรต่า งๆทุก
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะ
10. ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเสนอต่อคณบดีเพื่อนาเข้า
พิจารณาเห็นชอบในคณะกรรมการประจาคณะ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนของอาจารย์และการเรียนการสอนของนิสิต
12. พิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทางาน/อนุ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และเสนอต่อ
คณบดีเพื่อนาเข้าพิจารณาเห็นชอบในคณะกรรมการประจาคณะ
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆตามที่คณะกรรมการประจาคณะหรือคณบดีมอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย
3.1 ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ประธานกรรมการ
3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์
ประธานกรรมการ
2) ดร.วิยะดา
รัตนสุวรรณ
กรรมการ
3) ดร.สุทธิดา
พงษ์พันธ์งาม กรรมการ
4) นางสาวพรรณสุกิตต์
ทาทอง
เลขานุการ
หน้าที่
1. น าเสนอแผนการรั บ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ส อดคล้ อ งตามนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ และภาระรับผิดชอบที่มอี ยู่ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
2. นาเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในการอนุมัตหิ ลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
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3. ดูแลและจัดการให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นไป
ตามมาตรฐาน
4. พิจารณาภาระงานสอนแก่อาจารย์ผู้สอนรายบุคคล ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
5. ดาเนินการในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
6. พิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
7. นาเนอผลการจัดการศึกษาและงบประมาณในการใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการประจาคณะคณะพยาบาลศาสตร์หรือคณบดี
มอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
4.1 ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ประธานกรรมการ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1) ผศ.พัชรินทร์
ไชยบาล
ประธานกรรมการ
2) ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
กรรมการ
3) ผศ.พรรณพิมล
สุขวงษ์
กรรมการ
4) นางสาวศุภลักษณ์
อยู่ยอด
กรรมการ
5) นางสาวเกษร
เกตุชู
กรรมการ
6) นางสาวอรพิญ
บัวงาม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. น าเสนอแผนการรั บ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ส อดคล้ อ งตามนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ และภาระรับผิดชอบที่มอี ยู่ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
2. น าเสนอหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิตต่ อคณะกรรมการบริห ารวิชาการคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในการอนุมัตหิ ลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
3. ดูแลและจัดการให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นไปตาม
มาตรฐาน
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4. พิจารณาภาระงานสอนแก่อาจารย์ผู้สอนรายบุคคล ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
5. ดาเนินการในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6. พิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
7. นาเนอผลการจัดการศึกษาและงบประมาณในการใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการประจาคณะคณะพยาบาลศาสตร์หรือคณบดี
มอบหมาย
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกอบด้วย
5.1 ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1) ดร.กฤติพชิ ญ์
ฐิติพชิ ญานันท์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวแววดาว
คาเขียว
กรรมการ
3) นางสาวเกศินี
อิ่มแมน
กรรมการ
4) นางทัพพ์ขวัญ
ศรีรัตยาวงค์
กรรมการ
5) นางสาวพิมพรรณ
ผลมาก
เลขานุการ
หน้าที่
1. น าเสนอแผนการรั บ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ส อดคล้ อ งตามนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ และภาระรับผิดชอบที่มอี ยู่ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
2. นาเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในการอนุมัตหิ ลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
3. ดูแลและจัดการให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นไป
ตามมาตรฐาน
4. พิจารณาภาระงานสอนแก่อาจารย์ผู้สอนรายบุคคล ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
5. ดาเนินการในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูช้ ่วยพยาบาล
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6. พิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูช้ ่วยพยาบาลก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
7. นาเนอผลการจัดการศึกษาและงบประมาณในการใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการประจาคณะคณะพยาบาลศาสตร์หรือคณบดี
มอบหมาย
6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ประกอบด้วย
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวเกศินี
อิ่มแมน
กรรมการ
3) นางสาวแสงเดือน
วงศ์ใหญ่
กรรมการ
4) นางสาวลินยา
เทสมุทร
กรรมการ
5) นางสาวสุทธิลักษณ์
จันทะวัง
กรรมการ
6) นางวิไลพร
กาเชียงราย
กรรมการ
7) นายจุฑาพงศ์
เตชะสืบ
กรรมการ
8) นางสาวณัฐพร
ขวัญคง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตและทานุบารุงศิลป
และวัฒนธรรม ให้ครอบคลุ มและสอดคล้องกั บนโนบายของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาล
ศาสตร์
2. สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อธารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ ล้านนาและประเทศ
4. ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน ประเมิ น ผลและน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสติ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
7.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
1) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธานกรรมการ
2) รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
กรรมการ
3) รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
กรรมการ
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4) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
5) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
6) ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมการและร่ว มแก้ไ ขปั ญ หาการดาเนิ นงานประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7.2 คณะกรรมการดาเนินงาน
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและประกัน
ประธานกรรมการ
คุณภาพการศึกษา
2) ผศ.ดร.ชลลดา
ไชยกุลวัฒนา
กรรมการ
3) ผศ.ดร.ดาว
เวียงคา
กรรมการ
4) ดร.แสงเดือน
พรมแก้วงาม
กรรมการ
5) ผศ.พัชรินทร์
ไชยบาล
กรรมการ
6) นางสาวเกษร
เกตุชู
กรรมการ
7) นางสาวนงเยาว์
เฉพาะธรรม
กรรมการ
8) นางสาวกัลยกร
รับงาน
กรรมการ
9) นางสาวพรธรรมรส
โพธิ
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนิ น งานด้า นประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์
2. กาหนดแนวปฏิบัติการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
3. วิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพและ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เสนอคณบดี รองคณบดี
ผูช้ ่วยคณบดีและคณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละพันธกิจ
4. กากับ ควบคุม ตรวจสอบการดาเนินการและประเมินคุณภาพภายในของคณะทุกภาค
การศึกษา
5. ติ ด ตาม รวบรวมแฟ้ มสะสมหลั ก ฐานงานของบุ คลากรที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การประกั น
คุณภาพการศึกษา
6. น าผลการประเมิ น มาจั ด ท าแผนพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของคณะให้มคี ุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1) ดร.วิยะดา
รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2) ผศ.พัชรินทร์
ไชยบาล
กรรมการ
3) ผศ.ดร.ดาว
เวียงคา
กรรมการ
4) นางสาวเกษร
เกตุชู
กรรมการ
5) นางรัตนา
ทาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
6) นางนงเยาว์
เฉพาะธรรม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์
2. จัดทาระบบ และกลไกในการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์
3. ควบคุ ม ก ากั บ การด าเนิ นงาน และติดตามประเมิน ผลให้สอดคล้องกั บ ระบบของ
มหาวิทยาลัย
4. ประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
5. ควบคุมกากับ และตรวจสอบการดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การใช้ทรัพย์สินให้
เป็นไปอย่างคุ้มค่า และปราศจากการทุจริต
6. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะและ
มหาวิทยาลัย
9. คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย
1) ดร.วิยะดา
รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวณัฐนรี
อนุกูลวรรธกะ กรรมการ
3) นางสาวประกายดาว สุทธิ
กรรมการ
4) นางสาววัชราภรณ์
ศรีเรือน
กรรมการ
5) นายสมเกียรติ์
วงค์กลม
กรรมการและเลขานุการ
6) นายกฤษณวิทย์
เยาว์ธานี
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. วางแผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแผนพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ในแต่ละปี
2. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. ผลิตสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
รวมทั้งแนะนาคณะและหลักสูตรที่เปิดสอน
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4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านหลากหลาย
ช่องทาง เช่นเว็บไซต์ จุลสาร เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เป็นต้น
5. ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารทั้ ง ภายในและภายนอกแก่ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ที่ เ ป็ น
ปัจจุบันและย้อนหลังได้
6. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก
7. เข้ า ร่ ว มประชุ ม และร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ กั บ เครื อ ข่ า ยนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
10. คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
1) รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
2) ผศ.ดร.ชณิตา
ประดิษฐ์สถาพร
กรรมการ
3) นางวิมลมาศ
จันทร์เชื้อ
กรรมการ
4) นางสาวปาณิสรา
หลีคว้ น
กรรมการ
5) นางพรสวรรค์
คิดค้า
กรรมการ
6) นางสาวศุภลักษณ์
อยู่ยอด
กรรมการ
7) นางสาวนิตยา
คายศ
กรรมการ
8) นางสาวลานนา
หมื่นจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบายงานวิจัย การแสวงหาทุนวิจัย และความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. จัดทาแผนการวิจัยและนวตกรรมในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนคณาจารย์ทาวิจัย
ทางการพยาบาล สาธารณสุข และสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนทาวิจัยเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ
5. พิจารณาทุนวิจัยและนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเน้นโครงการที่ สามารถ
นาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้
6. ก ากั บ ติด ตามการด าเนินงานวิจัย และนวตกรรมที่ไ ด้รับ สนับ สนุนจากภายในและ
ภายนอกให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและนวตกรรมให้บุคลากรทราบอย่างสม่าเสมอ
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8. สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณเสนอกรรมการประจาคณะและรายงาน
มหาวิทยาลัย
11. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
2) นางสุรยี ์พร
เลิศวัชรกุล
3) นางมุกดา
อินต๊ะสาร
4) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุดม
งามเมืองสกุล
5) ดร.ศานิตย์
ศรีคุณ
6) ดร.สุทธิดา
พงษ์พันธ์งาม
7) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณพิมล สุขวงษ์
8) นางสาวลานนา
หมื่นจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงการวิจัย อาจารย์ บุคลากร
และนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัยและด้านจริยธรรม โดยมีการประเมินโครงการ
ต่างๆตามแบบประเมินที่เสนอเข้ามาอย่างอิสระก่อนที่จะเข้าประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์มีส่วนร่วมในการอภิปรายตามความเหมาะสม ลงมติรับรอง สั่งให้ปรับเปลี่ยน หรือ
เสนอให้รอการพิจารณา เรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมแต่ละเรื่องในระหว่างการประชุมและการเชิญ
ผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงต่อข้อสงสัยในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้
การปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมด ใช้ในกรณี
(1) การพิจารณาครั้งแรก
(2) การพิจารณาทบทวนต่อเนื่อง
(3) การแก้ไขเพิ่มเติม
(4) การเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
(5) การโฆษณา
2. พิจารณาโครงการวิจัยมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดโทษต่อ
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3. กาหนดให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการศึกษาวิจัยที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จากัดขอบเขต หรือยับยั้งชั่วคราวหรือ
ยกเลิกการรับรองงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
4. พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
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5. พิจารณาตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรม
แล้วเป็นระยะๆ
6. พิจารณาทบทวน ลงฉันทามติ หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่อยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุม
7. เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
เป็นความลับ
8. แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
12. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวเนตรนภา
ขวัญยืน
กรรมการ
3) ดร.วิมลทิพย์
พวงเข้ม
กรรมการ
4) ดร.นภาพร
เอี่ยมละออ
กรรมการ
5) นางสาวนภาพร
ขวัญคง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานในการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสติ ของคณะฯ
3. ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. ประชาสั ม พั น ธ์ แหล่ งทุ น การศึ ก ษาต่อ การศึก ษาดู ง าน การอบรม และโครงการ
แลกเปลี่ยนจากองค์กรหรือสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศแก่ คณาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และนิสติ ของคณะฯ
13. คณะกรรมการบริการวิชาการ ประกอบด้วย
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
2) นางสาวพิมพ์ใจ
ลังการ์พินธุ์
3) นางสาวแววดาว
คาเขียว
4) นายธรรมวิทย์
ราญรอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

19

5)
6)
7)
8)
9)

นายพิทักษ์พงศ์
นางนางทัพพ์ขวัญ
นางสาวนิตยา
นางสาวพิมพรรณ
นางสาวอรพิญ

ปันต๊ะ
ศรีรัตยาวงค์
พรมกันทา
ผลมาก
บัวงาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2. ติดตาม กากับ การดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน และนาผลการประเมินไปพัฒนา/
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีตอ่ ไป
14. คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
14.1 ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
1) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธานกรรมการ
2) รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
กรรมการ
3) รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
กรรมการ
4) รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
5) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
6) ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
7) ผู้ช่ ว ยคณบดี ฝ่า ยบริก ารวิ ชาการและประกั นคุ ณภาพ กรรมการและเลขานุการ
การศึกษา
หน้าที่
ให้ ค าปรึ ก ษาในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานแก่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งฯและ
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา
14.2 คณะกรรมการดาเนินงาน
1) ผู้ช่ ว ยคณบดี ฝ่า ยบริก ารวิ ชาการและประกั นคุ ณภาพ ประธานศูนย์ฯ
การศึกษา
2) นางพรสวรรค์
คิดค้า
กรรมการ
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายธรรมวิทย์
ดร.พิทักษ์พงศ์
นางสาววัชราภรณ์
นางสาวนิตยา
นางสาวณัฐนรี
นางสาวพิมพรรณ

ราญรอน
ปันต๊ะ
ศรีเรือน
พรมกันทา
อนุกูลวรรธกะ
ผลมาก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. กาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2. ติดตาม กากับ การดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ๆ ในการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
หรือหลักสูตรการอบรมต่างๆ
4. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน และนาผลการประเมินไปพัฒนา/
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีตอ่ ไป
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ส่วนที่ 2
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณบดี
1.1 ควบคุม กากับการดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 จั ด ให้ มีก ารประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะและท าหน้า ที่ เ ป็ น ประธานในการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.3 จัดให้มีการประชุมบุคลากรของคณะและทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมอย่าง
น้อย 2 เดือน /ครั้ง
1.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามวาระที่กาหนด
1.5 รวบรวมข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะจากคณะน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
1.6 ควบคุม กากับ การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
1.7 เป็ น ประธานพิ จ ารณาผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.8 สอนรายวิช าต่ างๆ ตามที่ ไ ด้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการวิ ชาการ/ผู้จั ดการ
รายวิชา
1.9 ปฐมนิเทศบุคลากรที่รับเข้าปฏิบัติงานใหม่ในคณะพยาบาลศาสตร์
1.10 ควบคุ ม ก ากั บ การพั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในด้ า นคุ ณ วุ ฒิ
ตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนและส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ชาการอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยวิ ช าการในการจั ด หาแหล่ ง ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ และประสานงานในการส่ ง นิ สิ ต ฝึ ก
ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับอาจารย์และนิสติ
1.11 นิเทศการสอนของอาจารย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.12 สอนรายวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงาน/ผู้จัดการรายวิชา
1.13 เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
1.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.1 ช่วยคณบดีควบคุม กากับ การดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
2.2 ช่วยคณบดีในการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.3 ช่วยคณบดีในการบริหารงบประมาณ ให้เ ป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 จัดทาคาของบประมาณประจาปีตามภารกิจของคณะฯ และทาแผนการจัดซื้อ -จัด
จ้างครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ
2.5 เป็นประธานในการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2.6 ควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานของแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
2.7 จั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ตาแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2.8 ควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงาน ด้านประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศของ
คณะ
2.9 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
2.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีและมหาวิทยาลัย
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3.1 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการ
3.2 ร่ว มจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณให้สอดคล้องกั บ
เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3.3 เป็นประธานคณะกรรมการจัดทาแผนการศึกษาประจาปีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตรกาหนด
3.4 พิจารณาแหล่งฝึกปฏิบัติ ที่มีความเหมาะสมต่อการจัด การศึกษาภาคปฏิบัติ ในทุก
รายวิชาชีพพยาบาลของนิสิตพยาบาลทุกหลักสูตร
3.5 พิจารณาการจัด ทาตารางสอน ตารางสอบ ตารางหมุนเวียนภาคปฏิบัติ การจัด
ห้องเรียนและห้องสอบ
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3.6 ควบคุม กากับ การดาเนินการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
3.7 พิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละปีการศึกษา และนาผลการประเมิน
ไปพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
3.8 กาหนดนโยบายและแผนในการช่วยเหลือนิสิตที่มปี ัญหาด้านการเรียน
3.9 วางแผน และจัดให้มกี ารประชุม/สัมมนาทางวิชาการของคณะ ปีละ 1 ครั้ง
3.10 เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าสาขา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.11 ดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับอาจารย์ใหม่ร่วมกับฝ่ายบริหารตามระบบการ
เตรียมความพร้อมที่กาหนดไว้ และติดตามให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขได้
ให้รายงานคณบดี
3.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีและมหาวิทยาลัย
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
4.1 ด้านวิจัย
3.1.1 ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยในการกาหนดนโยบายการแสวงหาทุนวิจัย และ
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3.1.2 วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ
3.1.3 กาหนดกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มจานวนผลงานวิจัยและการ
ตีพมิ พ์/เผยแพร่
3.1.4 สร้างและพั ฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และนวัตกรรมกั บ
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.1.5 สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
อาจารย์และบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
3.1.6 กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง
3.1.7 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ด้ า น
สาธารณประโยชน์และหรือเชิงพาณิชย์
3.1.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีและมหาวิทยาลัย
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
5.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
5.1.1 กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพนิสติ
5.1.2 ร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิตและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
5.1.3 เป็นที่ปรึกษาสโมสรนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ และสนับสนุนกิจกรรมของ
สโมสรนิสิตให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
5.1.4 พิจารณาและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการโดยสโมสรนิสิต
5.1.5 ประสานความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
5.1.6 ประสานควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสติ
5.1.7 ควบคุม กากับ การปฏิบัติตัวของนิสิตในสังกัดคณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ความ
ช่วยเหลือ
5.1.8 ควบคุ ม ก ากั บ ติดตาม แผนปฏิบัติก ารประจาปี ในส่วนที่เกี่ย วข้องกั บ
กิจกรรมพัฒนานิสติ
5.1.9 ดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ และการขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย
5.1.10 สนับสนุนกิจกรรมของชมรมศิษย์คณะพยาบาลศาสตร์
5.1.11 งานอื่นๆ ที่คณบดีพิจารณามอบหมาย
5.2 ด้านวิเทศสัมพันธ์
5.2.1 วางระบบและกลไกการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานวิเทศ
สัมพันธ์ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
5.2.2 ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงาน/โครงการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ /
บุคลากรสายสนับสนุนและนิสติ ให้มคี วามพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2.3 สร้างและพั ฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นิสติ กับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
5.2.4 ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
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5.2.5 นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนงานด้านวิเ ทศสัมพันธ์ และปัญ หา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในปีตอ่ ไป
5.2.6 งานอื่นๆ ที่คณบดีพิจารณามอบหมาย
5.3 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3.1 กาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
5.3.2 ร่ ว มจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณให้
สอดคล้องกับ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
5.3.3 ควบคุม กากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการประจาปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
5.3.4 ประเมินผลกระทบและประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการการ
ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนากิจการนิสิตและการเรียนการสอนที่ดาเนินงานโดย
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
5.3.5 ประสานความร่วมมือด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม กับหน่วยงานทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ
5.3.6 งานอื่นๆ ที่คณบดีพิจารณามอบหมาย
6. หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ช่ ว ยคณบดี ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
6.1 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
6.1.1 ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการกาหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของ
สถาบัน
6.1.2 วางระบบและกลไกการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในนางานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประจา
6.1.3 ก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ
หลักสูตรและระดับคณะ
6.1.4 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (improvement plan) โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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6.1.5 ก ากั บ ติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานด้า นการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างสม่าเสมอ
6.1.6 นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในปีตอ่ ไป
6.1.7 งานอื่นๆ ที่คณบดีพิจารณามอบหมาย
6.2 ด้านบริการวิชาการ
6.2.1 ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการในการก าหนดนโยบายและทิ ศ
ทางการดาเนินงานด้านบริการวิชาการให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของสถาบัน
6.2.2 วางระบบและกลไกการบริหารงานด้านบริการวิชาการในการขับเคลื่อน
งานบริการวิชาการของคณะ
6.2.3 ก าหนดกลยุ ท ธ์และแผนงาน/โครงการเพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพงานบริ ก าร
วิชาการให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและสถาบัน
6.2.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับถาบัน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.2.5 จั ด ท าโครงการ/หลั ก สู ต รระยะสั้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
บุคลากรทางสุขภาพและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
6.2.6 กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
6.2.7 ส่งเสริมให้มีการนาผลงานด้านบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์กับการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย
6.2.8 นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนงานด้านบริการวิชาการ และปัญหา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนการดาเนินงานด้านบริการวิชาการในปีตอ่ ไป
6.2.9 งานอื่นๆ ที่คณบดีพิจารณามอบหมาย
7. หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานหลักสูตร
7.1 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7.2 บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
ของสภาวิชาชีพ
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7.3 บริหารจัดการและดาเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกับรองคณบดีฝา่ ยวิชาการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
7.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อจัดหา
ทรัพยากรในการดาเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.5 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะ
และมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้ สุดปีการศึกษา
7.6 กาหนดนโยบายการช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น นิสิตมีผลการเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์ นิสติ ตกแผน/นิสิตเรียนช้า นิสติ มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เป็นต้น
7.7 จัด ให้มีก ารวิพ ากษ์ ป ระมวลรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชา
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
7.8 จัดให้มกี ารวิพากษ์ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และรวมรวมข้อสอบที่มมี าตรฐานไว้ใน
คลังข้อสอบให้ครอบคลุมทุกรายวิชา
7.9 จัดให้มีการวิพากษ์ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2
สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
7.10 เสนอผลสัมฤทธิ์ของทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากผ่านการวิพากษ์
และปรับแก้ไขให้ถูกต้องแล้วต่อคณบดี เพื่ออนุมัติ
7.11 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ของทุกรายวิชานาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงทุกปี
การศึกษา
7.12 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร (มคอ.7) ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
7.13 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีและมหาวิทยาลัย
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มวิชา
8.1 ร่วมประชุมวางแผนในการดาเนินการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
8.2 ร่วมพิจารณาการจัดตารางสอน ตารางสอบ ของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา
8.3 ร่วมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ของรายวิชาในกลุ่ม
วิชาที่รับผิดชอบ
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8.4 กากับ ติดตามการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาที่
รับผิดชอบร่วมกับอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา/ผู้ประสานรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา
8.5 ร่วมพิจารณา สนับสนุน การจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ และให้มีวิธีการสอน
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของอาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชา
8.6 นิเทศการสอนภาคทฤษฎี และภาคทดลอง ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาที่อยู่ในกลุ่ม
วิชาที่รับผิดชอบแบบกัลยาณมิตร
8.7 ร่วมประสานงาน/นิเทศการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ
8.8 ร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ
8.9 ร่วมพิจารณาการจัดทาข้อสอบ การวิพากษ์ข้อสอบ การวัดและประเมินผลของแต่
รายวิชา
8.10 ร่วมประชุม ปรับปรุงหลักสูตร และนาผลการประเมินต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร/การจั ด การเรี ย นการสอน เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
8.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
9.1 ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอบเขตลักษณะวิชา และจัดทาประมวล
รายวิชาที่รับผิดชอบ
9.2 จัดทาประมวลรายวิชา และจัดทาการออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
9.3 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
9.4 คานวณประมาณการค่าใช้จ่ายส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามกาหนดเวลา
9.5 อานวยการให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
9.6 บริหารจัดการค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษหลังสิ้นสุดการ
สอน
9.7 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ได้แก่
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การประเมินประสบการณ์ที่กาหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
9.8 เสนอผลการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
9.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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10. หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง
10.1 ศึ ก ษาปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช าที่
รับผิดชอบ (มคอ. 3)
10.2 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
การเรียนรูข้ องหลักสูตร
10.3 จั ด ท าแผนการสอนโดย ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช า
เนื้อหา สื่อการสอน วิธีการประเมินผล และนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
10.4 ใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
10.5 กระตุน้ ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์แก้ไขปัญหาและใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม
10.6 ใช้เทคโนโลยีการศึกษาประกอบการสอน เช่น CAI, E-learning, web-base
learning
10.7 ชี้แนะแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการศึกษาด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
10.8 ประเมินผลการสอนภาคทฤษฎี / ภาคทดลอง ของนิสิตอย่างถูกต้องตามหลักการ
วัดและประเมินผลและมีความยุติธรรม
10.9. ประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามแบบ มคอ.5
10.10 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดเวลาในการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และ
ปัญหาอื่นๆ แก่นสิ ิต
10.10 พิจารณาความผิดนิสิตขณะเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ประสานงานกับอาจารย์
ที่ปรึกษาในกรณีนสิ ิตมีปัญหาด้านการเรียน
10.11 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสติ และเพื่อนร่วมงาน
10.12 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการอบรม/ดูงาน/สัมมนา/เสนอผลงานวิชาการ เพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิโดยการศึกษาต่อในหลักสูตรที่สูงขึน้
10.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ
11.1 กาหนดรายละเอียดในรายวิชาที่รับผิดชอบ จัดทาคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ (มคอ. 4)
ได้ แ ก่ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ป ระสบการณ์ ฝึ ก ตารางการฝึ ก การแบ่ ง กลุ่ ม นิ สิ ต เกณฑ์ ก าร
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ประเมินผล ร่ว มกั บ หัวหน้ากลุ่มวิชาแล้วนาเสนอต่อกรรมการบริหารหลัก สูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษา
11.2 ประสานงานกั บ หัว หน้ากลุ่มวิชาเกี่ย วกั บ สถานที่ฝึก อาจารย์นิเ ทศและการวาง
แผนการนิเทศ
11.3 ประสานงานกับแหล่งฝึก และติดตามการออกหนังสือส่งตัวนิสติ ไปฝึกภาคปฏิบัติ
11.4 ปฐมนิเทศก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ สอนนิสิตอย่างใกล้ชิด และจัดประสบการณ์ให้
นิสติ แต่ละคนได้ครบตามหลักสูตรกาหนด
11.5 รวบรวมผลการประเมิน การฝึกภาคปฏิบัติของนิสติ และสรุปผลส่งหัวหน้ากลุ่มวิชา
11.6 พิจารณาความผิดนิสิตขณะฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบ ประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีนสิ ิตมีปัญหาด้านการเรียน
11.7 จัดทาสัมมนาหลังฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมู ลในการพัฒนาปรับปรุงวิชาในความ
รับผิดชอบ
11.8 บริหารจัดการค่าตอบแทน การนิเทศของอาจารย์พี่เลีย้ งที่นเิ ทศในแหล่งฝึก
11.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 3
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. รับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงวัน เดือน ปี และเวลาในสมุดทะเบียน
2. ลงทะเบียนเลขที่หนังสือออก ส่งหนังสือในสมุดทะเบียน
3. จัดทาสาเนารวมทั้งการแจ้งเวียนหนังสือรับ – ส่ง พร้อมทั้งจัดเก็บในแฟ้มต่างๆ
4. จัดพิมพ์หนังสือราชการภายใน – นอก ตามแบบฟอร์มระเบียบงานสารบรรณ
5. จัด ท าวาระการประชุมประจาเดือน บันทึก การประชุมและจัดท าสรุปรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ
6. จั ด ท าวาระการประชุม บัน ทึก การประชุมและจัดท าสรุป รายงานการประชุม ของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
7.จั ด ท าวาระการประชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ มและจัด ท าสรุ ป รายงานการ
ประชุมของบุคลากร สายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
8. ควบคุม กากับ การใช้ยานพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามระเบียนและประหยัด
9. หน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา
ก. ด้านงานวิชาการ
1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกองบริการการศึกษา ในการจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ การจองห้องเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนิสติ
2. อานวยความสะดวกแก่ผบู้ ริหาร อาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. โรเนีย วข้อสอบ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข้องกั บ การ
จัดการเรียนการสอน
4. รวบรวม สรุ ป และรายงานผลการศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ต่ อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
5. ติดต่อและประสานงานในการส่งข้อมูลนิสิตแก่สภาการพยาบาล
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6. ติดต่อประสานงานกับสภาการพยาบาลในการส่งหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ
7. ติดต่อประสานงานกับสภาการพยาบาลในการรับรองสถาบันการศึกษา
8. รวบรวมและจัดส่งรายชื่อนิสติ ฝึกภาคปฏิบัติ
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
ข. ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. ประสานงานระหว่างคณะและหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ช่ ว ยเตรี ย มเอกสาร/หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะเพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
3. ติดตามผลการพิจารณาข้อมูลย้อนกลับของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
4. รายงานสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะแจ้ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กองวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น
5. เป็นผู้ประสานในการให้ข้อมูลนิสิต หลักสูตร การรับรองสถาบันการศึกษาฯ แก่สภา
การพยาบาล
6. งานประกันคุณภาพฯ อื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต)
1. ประสานงานกับนิสิต / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานที่ให้ทุน และ/หรือส่วน
งานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ปกครองนิสิต ในเรื่องทุนการศึกษาทุกประเภทของ
นิสติ
2. ให้คาปรึกษา เดินเรื่อง หรือติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่นิสิต ในการจัดโครงการ
/กิจกรรมพัฒนานิสติ ทุกด้าน เช่น การเขียนโครงการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ การขอใช้สถานที่
การขอใช้อุปกรณ์ การประเมินผลและการจัดทารายงานสรุปโครงการ เป็นต้น
3. ประสานงานกับกลุ่มวิชา และกองกิจการนิสิตในการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องตามลาดับ
4. ประสานงานโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และบุคลากรของคณะฯ
5. ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานกิจการนิสิตทั้งหมดของคณะฯ เพื่อสรุปจานวน
กิจกรรม /โครงการตามรอบปีการศึกษาและตามปีงบประมาณ ส่งงานประกันคุณภาพของคณะ
สาหรับจัดทา SAR และรายงานประจาปี
6. บริการให้คาปรึกษาแนะนา และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เบื้องต้นแก่นิสิตในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องส่วนตัว เพื่อน การเงิน การเรียน ครอบครัว ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต
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เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่
นิสติ
7. เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างคณะวิชา ชมรมศิษย์/และศิษย์เก่า อานวยความ
สะดวกในการดาเนิน งานของชมรมศิษย์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมมีความประสงค์จะจัดขึ้น
จัดทาเอกสารเผยแพร่การดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรมของชมรมศิษย์ให้สมาชิกได้ทราบ
8. รับ-ส่งหนังสือราชการที่มีเข้ามาถึงงานกิจการนิสิต ทาง E-document และปฏิบัติตาม
คาสั่งการร่าง/พิมพ์หนังสือโต้ตอบ ทั้งหน่วยงานภายในและนอก /มหาวิทยาลัย จัดทาทะเบียน
เอกสารสาคัญ เช่น คาสั่ง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ที่ต้องใช้อ้างอิง รวบรวมจัดเก็บเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่ทั้งใน E-document และแฟ้มเอกสาร เผยแพร่ระเบียบ ข้อบัง คับ ประกาศหรือ
แนวทางปฏิบัติตา่ งๆ แก่คณาจารย์นสิ ิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. รวบรวมข้อมูลนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อนามาสรุปประกอบการการกาหนดนโยบาย
เป้าหมาย และความมั่นคงของคณะฯ
2. วิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัยและร่วมกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกับ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11
3. จัดทาเอกสารการขออนุมัติดาเนินโครงการต่าง ๆ และงานวิจัย ของคณะพยาบาล
ศาสตร์
4. ประสานงานด้านงบประมาณโครงการวิจัย โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี และ
รวบรวมรายงานสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการของบุคลากร
5. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
6. แจ้งคณะกรรมการประจาคณะ จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
7. จัดทาแผนงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ
8. เสนองบประมาณรายได้ที่อนุมัตแิ ล้วให้คณะกรรมการประจาคณะ
9. เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของคณะ
10. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เบือ้ งต้น
11. จัดทาแบบฟอร์มการขออนุมัติดาเนินโครงการ การยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อให้การ
ดาเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
12. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ
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13. ติดตามผลการดาเนินงานงบประมาณ ตามแผนโครงการ/กิจกรรม ทุกไตรมาส
- ไตรมาส 1. ตุลาคม - ธันวาคม
- ไตรมาส 2. มกราคม – มีนาคม
- ไตรมาส 3. เมษายน – มิถุนายน
- ไตรมาส 4. กรกฎาคม – กันยายน
14. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วง 6 เดือนแรกและ 12 เดือน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ
15. จัดทาข้อมูล ร่างหนังสือและพิมพ์หนังสือเพื่อทาการจัดส่งข้อมูลให้กับกองแผนงาน
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
16. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหาร
17. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
18. สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนแรกและ 12 เดือน ในปีงบประมาณเพื่อ
รายงานให้กองแผนงาน
19. จัดทาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะและมหาวิทยาลัย
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานบุคลากร
1. รวบรวมประวัติบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา
การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการ วันหมดอายุสมาชิกสภาการพยาบาลและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ฯ เป็นต้น
2. ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ในเรื่องการทาสัญญาลาศึกษาต่อ การขยายเวลาศึกษา
รวมทั้งการทาสัญญารับทุนทั้งในและต่างประเทศ
3. ติดตามการส่งรายงานผลการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อทุกภาคการศึกษา และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
4. บันทึกการวันลาแต่ละประเภทของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5. ตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติงานและสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ ใน
แต่ละวันเสนอผู้บริหาร และสรุปส่งกองการเจ้าหน้าที่เมื่อสิน้ สุดแต่ละเดือน
6. สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา (สาหรับ
รายงานสภาการพยาบาล) และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเสนอกรรมการประจาคณะฯ เพื่อ
ทราบ
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7. สารวจรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เสนอกรรมการประจาคณะฯ เพื่อคณะจัดทาประกาศ
ฯ ต่อไป
8. จัดทาร่างคาสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยและของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากนิติกรของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม
9. แจ้งเวียนคาสั่ง/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยและของคณะพยาบาลศาสตร์ให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน
10. รับส่งพัสดุไปรษณีย์คณะพยาบาลศาสตร์
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการการเงินและบัญชี
1. จัดทาบัญชี เอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินของคณะ เพื่อแสดงสถานะ
ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
2. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญ การรับ -จ่ายเงิน
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ -จ่ า ยเงิ น ของคณะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ก ารถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญ ชีเงินสด บัญ ชีเงินฝากธนาคาร บัญ ชีแยกประเภท
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ
4. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยในลักษณะ 3 มิติ คือ
มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน มิติกองทุน และในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
5. ดาเนินการจ่ายเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้หมุนเวียนในคณะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าคอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ค่า
จัดซื้อวัสดุ
6. ร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์การเงินกับคณะกรรมการประจาคณะ
7.จัดทาเอกสารรายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณประจาปี เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
8. ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่บุคลากรในคณะ
และบุคคลอื่น ที่มาขอคาแนะนา
9. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.1 รับ - นาส่งเงินรายได้เข้าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.2 เบิก - จ่ายเงินให้แก่เจ้านีข้ องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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9.4 บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.5 จัดทางบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสิน้ เดือน
9.6 จัดทารายงาน รายได้-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิน้ เดือน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการพัสดุ
1. จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหลอ
ประโยชน์ใ ช้ส อย สมรรถภาพ ค่าบริก าร อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อ
กาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซือ้ พัสดุ
2. จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
3. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพั สดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จาหน่าย
พัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิด
ประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
5. ให้คาปรึกษา แนะนาเบือ้ งต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุรวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริ การได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
6. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุเพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เ ป็นประโยชน์ สอดคล้อ ง และสนับ สนุนภารกิจ ของหน่วยงาน และใช้ ป ระกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. จัดทาฐานข้อมูลของคณะในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่
2. จัดทาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ดาเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ
4. ประมวลผลและปรับแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
5. เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
แล้วเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล
ของคณะที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีในคณะให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของคณะมากที่สุด
7. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนางานประยุกต์เพื่อให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของคณะ
8. จัดทาสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อทางด้านการประชาสัมพันธ์ (ไวนิล/แบนเนอร์)
9. จั ด ท าคู่ มื อ ระบบและคู่ มื อ ผู้ ใ ช้ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
10. ด าเนินการฝึก อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับ สนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือบุคลากรอื่นๆ
11. ปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่น ๆ ในสานักงานเลขานุการคณะ และสาขาวิชา ในการนา
ระบบไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ช้ ห ากมี ปั ญ หาข้ อ สงสั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
12. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของคณะ เช่น ออกแบบป้ายไวนิล แผ่นพับ เป็นต้น
13. บั น ทึ ก ภาพกิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ ที่ มี ก ารด าเนิ น งานทั้ ง ภายในและภายนอก
รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่คณะเข้าร่วม นาภาพกิจกรรมเผยแพร่หน้าเวปไซด์ รายงาน
ประจาปี และจัดทาคลังภาพกิจกรรมของคณะเป็นรายปี
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานเลขานุการคณบดี
1. พิจารณากลั่นกรองบันทึกข้อความ/หนังสือราชการให้ครบถ้วน/ถูกต้องตามขั้นตอน
ของสายบังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณบดีพิจารณา
2. เสนอแฟ้มหนังสือภายใน/ภายนอกต่อคณบดี หรือ ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี
(กรณีคณบดีไปราชการ/ลา)
3. ส่งคืนแฟ้ม/เรื่องแก่ผเู้ กี่ยวข้อง/ผูร้ ับผิดชอบ ตามลาดับสายการบังคับบัญชา

38

4. ติดตามหนังสือจากผู้บังคับบัญชา คัดแยกหนังสือนาส่งผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการ
5. ประสานงานในงานที่ไ ด้ รับ มอบหมายจากผู้บั งคับ บั ญ ชากั บ บุคลากรภายในคณะ
ระหว่างคณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ร่าง/พิมพ์และโต้ตอบหนังสือราชการ ภายใน/ภายนอกคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ออกเลขหนังสือทั้งภายใน – ภายนอก จัดทาสาเนาเอกสาร/หนังสือที่ส่ง และจัดเก็บ
รักษาตามระบบงานสารบรรณ
8. ส่งจดหมาย (จดหมายลงทะเบียน จดหมายธรรมดา จดหมายลงทะเบียนด่วนพิเศษ)
และพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. เวียนแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่คณบดีสั่งการ ทั้งทางอีเมล และเดินเอกสาร
10. ทารายงานการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ของคณบดี (ส่งภายในวันที่ 15 ของทุก
เดือน)
11. ให้คาปรึกษา แนะนาเบือ้ งต้น เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
1. ประสานงานกับ อาจารย์ผู้สอนในห้องปฏิบัติก ารและสาขาวิชาในการเตรีย มความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เรียนการสอน
2. อานวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการแก่อาจารย์และนิสิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
3. ดูแล แนะนา นิสติ ในการใช้หอ้ งปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้
4. ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือ / อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ให้บริการยืม-คืน วัสดุ/ ครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการพยาบาลแก่อาจารย์และนิสติ
6. คุมการเบิก - จ่ายวัสดุห้องปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์และนิสติ
7. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ / ครุภัณฑ์ /สารเคมี ให้เพียงพอต่อการใช้จัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์
8. เบิกวัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี ที่ตอ้ งการใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มีเพียงพอที่จะใช้
ในการเรียนการสอน บันทึกการเบิก-จ่าย และสรุปรายงานทุกภาคการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา
(รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
9. บันทึกการใช้เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ต่าง ๆในห้องปฏิบัติการที่นิสิตมาขอใช้บริการ
นอกเวลาเรียน ของแต่ละรายวิชา
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10. จัดสภาพแวดห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เช่น การกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล การระบายน้าทิง้ การระบายอากาศ แสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น
11. ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์หุ่น จานวน และสารวจความต้องการของแต่ละรายวิชาที่
ต้องการใช้ รวมทั้ง จัดทาแผนในการจัดซื้อเพิ่ม (แผน 5 ปี) เสนอผู้บังคับบัญชา (รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
12. จัดทาบันทึกทะเบียนวัสดุ/อุปกรณ์ ในคลัง /Stock ของส่วนปฏิบัติการ
13.จั ด ท ารายงานผลประเมิ น การใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยอาจารย์ แ ละนิ สิ ต ประจ าปี
การศึกษาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา (รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
1. งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 ให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ แก่นิสิต บุคลากร และอาจารย์
ทั้งภายในและภายนอกคณะ
1.2 ซ่อมบารุงหนังสือ/ตารา วารสารในประเทศและต่างประเทศ ให้พร้อมในการ
ให้บริการ
2. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 ติดต่อร้านค้า บริษัท หรือศูนย์หนังสือ หรือรวบรวมรายการจากเว็บไซต์ เพื่อ
นารายการดังกล่าวให้อาจารย์คัดเลือก
2.2 แยกรายการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา
2.3 ทาหนังสือเสนอต่อประธานปัจจัยเกื้อหนุน
2.4 ประสานงานกับนักวิชาการพัสดุและดาเนินการจัดซื้อ
3. งานทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด
3.2 แยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
3.3 ลงทะเบียนรับทรัพยากรสารสนเทศ
3.4 ประทับตราเลขทะเบียน วันที่ ตรามหาวิทยาลัย ติดบาร์โค้ด บัตรกาหนดส่ง
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3.5 นาทรัพ ยากรสารสนเทศ มาท าการตรวจสอบข้อมู ล ในระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALISTหากรายการใดมีอยู่แล้วดาเนินการเพิ่มข้อมูลรายการ (Item)
3.6 ทรัพยากรสารสนเทศ รายการที่ไม่มีในฐานข้อมูล จะทาการตรวจสอบกับ
ระบบ อินเทอร์เน็ต และทาการวิเคราะห์หมวดหมู่ตอ่ ไป
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3.7 วิเ คราะห์เ นื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ และก าหนดเลขหมู่ใ ห้ตรงกั บ
เนือ้ หา โดยจัดหมวดหมูแ่ บบ ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM)
3.8 บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ เช่น
ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และข้อมูลอื่น ๆ ตามรูป แบบ
มาตรฐานการลงรายการ MARC 21 ลงในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
3.9 พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ
3.10 ตรวจสอบความถูกต้อง และนาทรัพยากรสารสนเทศจัดขึ้นชั้นให้บริการ
4. งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อทางโทรศัพท์
การให้ บ ริ ก ารยื ม สารสนเทศติ ด ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ โดยไม่ ต้ อ งน าทรั พ ยากร
สารสนเทศนัน้ มายืมต่อที่หอ้ งสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่โทรศัพท์มายืมต่อ (ชื่อ -สกุล หมายเลขรหัสนิสิต
หมายเลขรหัสพนักงาน)
4.2 ทาการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการยืมออกไปในระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
4.3 แจ้งวันกาหนดส่งให้ผใู้ ช้บริการ
4.4 บันทึกรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อลงสมุดบันทึก
5. งานบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
ให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าให้กับผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวก และให้ผู้ใช้บริการได้รับ
สารสนเทศที่ตรงความต้องการ
6. งานบันทึกข้อมูลสถิติ
6.1 บัน ทึก ข้อ มูล สถิ ติก ารเข้ าใช้ห้ องสมุ ดในแต่ล ะวั น พร้ อมทั้ง สรุ ป สถิติ ของ
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทุกเดือน นาเสนอสถิตกิ ารใช้บริการทุกภาคการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
(รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
6.2 บันทึกข้อมูลจานวนหนังสือ/ตารา วารสาร (ภาษาไทย-อังกฤษ) จาแนกตาม
สาขาวิช าทุก ปีก ารศึ ก ษาเสนอต่ อผู้บั งคั บ บัญ ชา (รองคณบดี ฝ่ายวิช าการ/หั วหน้าสาขาวิช า
พยาบาลศาสตร์)
7. งานสารวจทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง
สารวจทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งทั้งหมด ของนิสิตทุกระดับชั้นปี และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา รายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ผู้ใช้บริการค้างส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ หรือค้างชาระค่าปรับ ให้มาดาเนินการตามระเบียบของห้องสมุด
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8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
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ภาคผนวก ก.
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
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บุคลากรสายวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์

2

นางสาวพิมพ์ใจ ลังการ์พนิ ธุ์

3

ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม

4

นายวุฒิชัย ไชยรินคา

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาม
การดี

6

นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิชยา
มอญแสง

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว
เวียงคา

9

นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์

10

นายพิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ

11

นางสาววิมลมาศ จันทร์เชื้อ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
-ปร.ด.(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556
-พย.ม.(การพยาบาลผูส้ ูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2542
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา 2538
-พย.ม.(การพยาบาลศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2544
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ลาปาง 2536
-พย.ด.(พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
-พย.ม.(การพยาบาลผูส้ ูงอายุ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2543
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ลาปาง 2535
-วท.ม.(จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)มหาวิทยาลัยบูรพา2543
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2536
-พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
-พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
-พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2552
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

ว.ด.ป.เริ่ม
ปฏิบัตงิ าน
1 พ.ย. 56

หมายเหตุ
คณบดี

7 ก.ย. 47

4 ต.ค. 47

4 ต.ค. 47

4 เม.ย. 48

ลาศึกษาต่อใน
ประเทศ

4 เม.ย 48

ลาศึกษาต่อใน
ประเทศ

7 ก.พ. 48

ลาศึกษาต่อใน
ประเทศ

-ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยมหิดล2555
-วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล2551
-พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2542
-พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ 2537
-พย.ม.(การพยาบาลชุมชน)มหาวิทยาลัยบูรพา2547
-พย.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
-วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล2542
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ 2535

20 มิ.ย. 48

วุฒิการศึกษา

ว.ด.ป.เริ่ม
ปฏิบัตงิ าน

28 มิ.ย. 48

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
นวัตกรรม

1 ก.ย. 48
1 พ.ย. 48

หมายเหตุ

44
12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา
ประดิษฐ์สถาพร

13

นายเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

14

นางวิมลทิพย์ พวงเข้ม

15

ดร.นภาพร เอี่ยมละออ

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
ไชยกุลวัฒนา

17

ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์

18

นางสาวปาณิสรา หลีค้วน

19

ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

20

นางสาวพัชรินทร์ ไชยบาล

21

นางสาวกฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์

22

นางจุฑามาศ ผลมาก

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

-ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
-วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
-พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ 2534
-พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน)มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
-พย.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ 2539
- Doctor of Philosophy in Nursing The University of
Newcastle2559
-พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2542
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535
-ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยมหิดล2555
-วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล2542
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรนิ ทร์ 2536
-พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก 2536
-พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว)มหาวิทยาลัยบูรพา2547
-ป.พย.(ระดับวิชาชีพ)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี 2539
-Doctor of Philosophy in Nursing Saint Louis
University2558
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
-พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
-วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
-พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2538

-พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
วุฒิการศึกษา

1 พ.ย. 48

1 พ.ค. 49

ลาศึกษาต่อใน
ประเทศ

12 มิ.ย. 49

ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

5 ก.ค. 49

20 ก.ค. 49

2 ต.ค. 49

1 พ.ย. 49

16 พ.ย. 49

ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์

7 มิ.ย. 50
19 ก.พ. 50

26 ก.พ.
50
ว.ด.ป.เริ่ม
ปฏิบัตงิ าน

ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ลาศึกษาต่อใน
ประเทศ
หมายเหตุ

45
23

นางพรทิพย์ ปาอิน

24
25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศินันท์
พันธิ์สุวรรณ
นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์

26

นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย

27

นางสาวประกายดาว สุทธิ

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยารัตน์
ศิลปวิทยาทร

29

นางสาวแววดาว คาเขียว

30
31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา
กุลนิธิชัย
นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด

32

นางสาวเกษร เกตุชู

33

นางสาวลินยา เทสมุทร

34

นางวิไลพร กาเชียงราย

35

นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง

36

นางสาวแสงเดือน วงศ์ใหญ่

37

ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ

38

นางทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

-พย.ม.(การพยาบาลผูส้ ูงอายุ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2550 2 เม.ย. 52
-พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีออุตรดิตถ์ 2543
-พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2552
28 ก.ย. 52
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
-พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 มิ.ย. 53
2553
-พย.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
18 พ.ค. 54
-ป.พย.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 2548
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยมหิดล2557
3 ต.ค. 54
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
-พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
1 มี.ค. 55
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
-พย.บ.มหาวิทยาลัยพายัพ 2546
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551
17 เม.ย.
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
55
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยบูรพา 2554
1 พ.ค. 55
-พย.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา 2543
-พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
1 ต.ค. 55
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
-พย.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
1 ต.ค. 55
-พย.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
1 ต.ค. 55
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
-พย.ม.(การพยาบาลผูส้ ูงอายุ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2555 3 ธ.ค. 55
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
-พย.ม.(การพยาบาลผูส้ ูงอายุ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2554 1 เม.ย. 56
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
-พย.ม.(การผดุงครรภ์ชั้นสูง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
1 พ.ค. 56
-พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลาปาง 2546
-กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
1 พ.ย. 56
โรฒ 2547
-พย.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535
-วท.บ.(พยาบาล )มหาวิทยาลัยมหิดล 2521
-พย.ม.(การพยาบาลชุมชน)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
1 ก.ค. 57
-พย.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
วุฒิการศึกษา
ว.ด.ป.เริ่ม
ปฏิบัตงิ าน

ลาศึกษาต่อใน
ประเทศ
ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

หมายเหตุ

46
39

นายประเสริฐ คาอ้าย

40

นางพรสวรรค์ คิดค้า

41

นางสาวเกศินี อิ่มแมน

42

นายธรรมวิทย์ ราญรอน

43

นางสาวตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร

44

นางสาวพรธรรมรส โพธิ

45

นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ

46

นางสาวเนตรนภา ขวัญยืน

47

นางสาวนิตยา พรมกันทา

48

นางสาวนิตยา คายศ

-พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน)มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557
-พย.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
-พย.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543
-พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2558
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
-พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ 2554
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
-พย.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
-พย.ม.(การผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2559
-พย.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
-พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2559
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
-พย.ม.(การผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
-พย.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
-พย.ม.(การผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
-พย.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
-พย.ม.(การพยาบาลผูใ้ หญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
-พย.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551

18 ก.ค.57

1 เม.ย. 58
2 พ.ย. 58

2 พ.ย. 58

1 ก.พ. 59
1 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59

1 ก.ค. 59
1 ก.ค. 59
1 ก.ค.62
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ภาคผนวก ข.
รายชือ่ บุคลากรสายสนับสนุน

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

48
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

1

นางสาวกัลยกร รับงาน

-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยพายัพ

2

นางสาวอรพิญ บัวงาม

3

นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง

4

นางสาวณัฐพร ขวัญคง

5
6

นายธรรมศาสตร์ เยาว์ธานี
นางสาวพิมพรรณ ผลมาก

-วท.ม.(เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร
-บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ศษ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
-บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

7

นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

-กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
-ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8

นางรัตนา ทาสิทธิ์

-ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9

นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

-วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

10

นางสาวลานนา หมื่นจันทร์

-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพะเยา
-บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

11
12

นายพลาวัน สรรพานิช
นายณัฐพงศ์ ราชภัณฑ์

-น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
-รบ.(รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ว.ด.ป.เริ่ม
ปฏิบัตงิ าน
11 ต.ค. 47

16 ส.ค. 49

1 พ.ย. 49
21 เม.ย. 51

2 ก.พ. 52
1 พ.ค. 52

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา

บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
1 ก.ค. 53
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
15 ต.ค. 53 นักวิชาการเงิน
และบัญชี
15 ต.ค. 53
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
4 พ.ย. 53
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
4 ม.ค. 55
บุคลากร
1 ต.ค. 57 นักวิชาการพัสดุ

49

ภาคผนวก ค.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555

และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ
บุคลากร พ.ศ. 2555

