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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุมงาน/ฝาย ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา คณบดี 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

เพ่ือวางระบบและกลไก การควบคุม กํากับ ติดตามการทํางานในฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

ประกอบดวยงานแผนและความเสี่ยง งานพัฒนาบุคลากร และงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหงาน

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความรับผิดชอบหลักของรองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  (Key Responsibility) 

ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

งานแผนและความเสี่ยง 
๑. วางแผนและ

ควบคุมกํากับและ
ขับเคลื่อนการ
จัดทําแผนกลยุทธ
ของคณะฯ ท่ี
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

๑.๑ รวมประชุมทบทวนและ
วิเคราะหปรัชญาหรือวิสัยทัศน 
กลยุทธ เปาประสงคของคณะให
สอดคลองกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
๑.๒ รวมประชุมการจัดทําแผนกล
ยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํป ตัวชี้วัดตางๆ และ
แผนงานโครงการ  
๑.๓ ประชุมการจัดทําแผนและ
โครงการรวมกับคณะ
กรรมการบรหิารคณะ 
๑.๔ ควบคุมกํากับและติดตามให
การจัดโครงการเปนไปตามแผนท่ี
วางไว และมีความคุมคา คุมทุน  
๑.๖ ควบคุม กํากับ ติดตามและ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบตัิการประจําป 

-แผนกลยุทธ 5 ป 
สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย 
-แผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปท่ีมีโครงการ
ครอบคลุมพันธกิจของ
คณะ 
- แผนงานโครงการ
พรอมงบประมาณตาม
ไตรมาสท่ีสามารถตอบ
ตัวชี้วัดได 
 
 

-มีแผนกลยุทธ 5 ป  
-มีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 
-มีแผนงานโครงการ
พรอมงบประมาณตาม
ไตรมาส 
- ตัวชี้วัดบรรลุตามแผน 
- การใชจายงบประมาณ
เปนไปตามแผน 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจาํคณะเพ่ือพิจารณา 
๑.๖ รวมประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการจัดทํา
โครงการเพ่ือนําผลการประเมินมา
ใชในปตอไป 
๑.๗ รวมดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณประจําปรวมกับ
ผูเก่ียวของ 
๑.๘ รวมประชุมใหความคิดเห็น
จัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปตามแผนงานโครงการ
ตาง ๆ  
๑.๙ ควบคุมกํากับและติดตาม
การใชงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนท่ีวางไว 
๑.๑๐ รวมดําเนินการทบทวน 
และปรับปรงุแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปใน
กรณีท่ีไมงบประมาณรายจายไม
เปนไปตามแผน  
๑ .๑๑  ประชุม ศึกษาวิ เคราะห 
และนําผลการประเมินมาใชเพ่ือ
ปรับปรุงแผนงานและโครงการให
เหมาะสมและตอบตัวชี้วัดได 
๑.๑๒  ติดตามการประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วางแผนและควบคุม
กํากับงานความ
เสี่ยงของคณะ 

2.1 รวมวางแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกหนวยงาน (Risk 
Management 
Implementation Plan) และ
นําไปสูการปฏิบัติตามแผน  
2.2 ใหคําปรึกษา พรอมท้ัง

-แผนบริหารความเสี่ยง 
-ความเสี่ยงลดลงในทุก
ดานตามแผน 

-มีระบบและกลไกงาน
แผนและความเสี่ยง 
-มีแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงาน งานแผนและ
ความเสี่ยง 
-มีแผนการพัฒนางาน
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

สนับสนุนการนํากลยุทธดานความ
เสี่ยงไปสูการปฏิบัติ 
2.3 รวมทบทวนรายงานการ
บริหารความเสี่ยง กำกับดูแล

ประสิทธิผลการดําเนินงาน
ทางการบริหาร เพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงทุกไตรมาส 
2.4 สนับสนุนและสงเสริมการ
ดำเนินงานของคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงหนวยงาน 
2.5 รวมจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงของ
คณะเพ่ือนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะ 
2.6 ควบคม กํากับ ประเมินผล
และจัดทํารายงานการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะเพ่ือรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
2.7 รวมประชุมวางแผนงานและ
ดําเนินการตามแผน นโยบาย กล
ยุทธการบริหารความเสี่ยง 
2.8 กํากับ ดูแล และติดตาม ใหมี
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงวางแผนและ
จัดสรรตารางการปฏิบัติงาน และ
ทรัพยากรในการดําเนินการตาม
แผนงานบริหารความเสี่ยง ภายใต
ขอบเขตงาน เวลา และ
งบประมาณท่ีมี ใหเปนไปตาม
เปาหมายและแผนงานท่ีกําหนด 
2.9 ระบุความเสี่ยงดานตางๆ 
พรอมท้ังวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

งานแผนและความเสี่ยง 
-มีปฏิทินงานแผนและ
ความเสี่ยง 
-มีคณะกรรมการงาน
แผนและความเสี่ยง 
กอนเริ่มปงบประมาณ
ใหม 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ  

๑.๑ วิเคราะหตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสภาการพยาบาล ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการท่ีผานมา เพ่ือวาง
แผนการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหบรรลผุล
ตามตัวชี้วัด และผานเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
กําหนด 
๑.๒ รวมประชุมคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
กําหนดผูรับผิดชอบงาน จัดทํา
แนวปฏิบัติการดําเนินงาน 
แผนการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) และ
ปฏิทินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๑.๓ นําแนวปฏิบัติการดําเนินงาน 
และแผนการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปฏิทินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
เพ่ือรวมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และรวมวางแผน
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดงาน
ตามยุทธศาสตร 
๑.๔ สรุปผลจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และ
นําเสนอแนวปฏิบัติการดําเนินงาน 

-มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอยูในระดับดีข้ึน
ไป 
 

-มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-มีแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
-มีแผนการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(Improvement plan)  
-มีปฏิทินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-มีผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพ
การศึกษาครบ กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

แผนการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา และปฏิทินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ในท่ี
ประชุมอาจารย เพ่ือรับทราบและ 
รวมใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

๒. กําหนดนโยบาย 
แผนการดําเนินงาน 
ควบคุม กํากับและ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ  

2.1 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรรายไตรมาส
และนําเสนอ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และ
นําผลการดําเนินงานท่ีลาชา/ไม
เปนไปตามแผนเขาท่ีประชุม
คณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมวิเคราะหเสนอแนะ 
และปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงาน
ทุกไตรมาส 
2.2 สงเสริม สนับสนุน อํานวย
ความสะดวกใหการดําเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติ และแผนการ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนไปดวยความ
ถูกตอง ครบถวนตามกําหนด 
2.3 รวมวางแผนรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอขอมูล 
ข้ันตอน ระยะเวลา การเขียน
รายงานผลการประเมินตนเอง 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพ่ือรวมวางแผน
เตรียมการรับการประเมิน และ
มอบหมายผูรับผิดชอบดานอ่ืนๆ 
เพ่ื อ ให งาน เป น ไป ด วยความ
เรียบรอย 
2.4 กํากับ ติดตามใหผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง และเตรียมขอมูล

-ขอมูลการรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษามีคุณภาพ 
-เลมรายงานการประเมิน
ตนเองในการประเมิน 
และติดตามการทํางาน
ของคณบดี สกอ 
หลักสูตร, สกอ คณะ 
และสภาการพยาบาล 
 

-ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาผานเกณฑท่ี
กําหนด (ระดับหลักสูตร 
มากกวา ๓.0๐ ระดับ
คณะ มากกวา ๓.๕๐)  
-ผลการประเมิน และ
ติดตามการทํางานของ
คณบดีอยูในระดับดีข้ึน
ไป 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

หลักฐาน เพ่ือรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาถูกตอง
ครบถวนตามเวลา  
2.5  นําเสนอผลการประเมิน
ตนเอง และรวมใหขอมูลแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา อํานวยความสะดวกให
การประเมินเปนไปดวยความ
เรียบรอย  
๒.6 ทบทวนผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
วางแผนปรับปรุงแกไขแผนพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลในการประชุม
คณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒.7 นําเสนอผลและรวมวางแผน
ปรับปรุงแกไข กับคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพ่ือพัฒนาแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. วางแผนและ
ดําเนินการบริหาร
ขอมูลอัตรากําลัง 

- วางแผนและดําเนินการบริหาร
ขอมูลอัตรากําลังของคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการใหเปนปจจุบัน รวมท้ัง
ความตองการในอนาคตขางหนา
อยางนอย ๕ ปท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร และการพัฒนา 
งานประจํา 

-วางแผนกําลังคนเพ่ือให
เพียงพอตอการพัฒนา 

-แผนอัตรากําลัง 

๒. วางระบบ และ
กลไกการกําหนด
แผนการจางงานและ
วิธีการสรรหา
บุคลากรสายวิชาการ

-วางระบบและกลไกกําหนด
แผนการจางงานและวิธีการสรร
หาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถใหเขามาสู
หนวยงาน 

- สามารถคัดเลือก
บุคลากรท้ังฝายวิชาการ
และฝายสนับสนุนไดตรง
กับความตอง และภาระ
งาน 

- การบริหารอัตรากําลัง
ของคณะพยาบาล
ศาสตรเปนไปตามเกณฑ
ตัวชี้วัดการประเมินตางๆ 
– บุคลากรมีคุณสมบัติ
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

และสายสนับสนุน ท่ี
มีความรู 
ความสามารถ และมี 
ทัศนคติท่ีดีใหเขามาสู
หนวยงาน  

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรวิเคราะหอัตรากําลังฝาย
วิชาการและฝายสนับสนุนของ
คณะ 
- รวมประชุมกับบริหารคณะ 
หัวหนาสาขา หัวหนาสํานักงาน
เพ่ือกําหนดคุณลักษณะของ
บุคลากร 
- รวมกําหนดเกณฑในการ
สัมภาษณ และการทดสอบสอน
ของผูเขาสมัครทํางาน และจัดทํา
แบบประเมินผลการสัมภาษณ  
-รวมสรรหาบุคลากรใหตรงตาม
ความตองการของคณะพยาบาล
ศาสตร  
- ประเมินผลการสรรหา 
- ประชุมรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรวางแผน จัดทํา
สวัสดิการของคณะพยาบาล
ศาสตร  

 ตรงกับความตองการ 
- มีระบบและกลไกใน
การสรรหา และการ
คัดเลือกบุคลากรในการ
เขาทํางาน 
 

๓. การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรฝาย
วิชาการและฝาย
สนับสนุน 
 
๔. การจัดทํา
แผนการเรียนตอ
ระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท  
 
 

- สํารวจความตองการในการ
อบรม (training needs) และ
สํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
ในการศึกษาตอ ตลอดจนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากรท้ังคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมและ
พัฒนาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
- รวมประชุมและวางแผนการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของ
บุคลากรดานการบริหาร การสราง
ความเชี่ยวชาญในการเรียนการ

- มีระบบ กลไก และ
เกณฑในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
-มีระบบท่ีเอ้ือตอการ
เตรียมพรอมการพัฒนา
ตนเองในการศึกษาตอ 
การทําผลงานวิชาการ
ตางๆ  
 

- บุคลากรทุกคนไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรทุกทานมี
แผนการพัฒนาตนเอง
ดานการศึกษาตอ การ
ทําผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ  
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

สอน และงานฝายสนับสนุนท่ี
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ปจจุบัน 
- รวมประชุมกําหนดแผน 
งบประมาณการพัฒนาอาจารย
ใหม การศึกษาตอปริญญาเอก
และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และสภาการพยาบาล  
- นําแผนการพัฒนาบุคลากรเสนอ
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
คณะพิจารณารับรอง และเสนอท่ี
ประชุมอาจารยทราบและให
ขอเสนอแนะกอนเสนอแผน
คณะกรรมการประจาํคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
-ทบทวน ติดตาม และประเมินผล
แผนหรือการบริหารและพัฒนา
คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและรายงานตอ
คณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือ
พิจารณาติดตามความกาวหนาผล
การพัฒนาอาจารยดานการลา
ศึกษาตอและการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการรายบุคคลตามไตร
มาส 
-วิเคราะหปญหา อุปสรรค และ
หาแนวทางสงเสริมดานภาระงาน  
เวลาใหบุคลากรในการพัฒนา
ตนเอง 
-ประเมินการดําเนินงานตามแผน 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

และนํามาปรับปรุงแกไขใหพัฒนา
ตอไป 

๕. การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมฝาย
วิชาการและฝาย
สนับสนุน 
 

- รวมประชุม ใหความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
การวางแผน และกําหนดแนว
ทางการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
- รวมประชุมในการเสนอแผนการ
ปฐมนิเทศตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ  
-ติดตามการนําแผนการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมไปปฏิบัติ วิเคราะห
ผลการดําเนินงาน  
-ประเมินผลการปฐมนิเทศ และ
นําผลการวิเคราะหปญหามา
ปรับปรุงใหเหมาะสม 

- มีระบบ และแผนการ
ปฐมนิเทศอาจารยฝาย
วิชาการ และฝาย
สนับสนุนอยางชัดเจน 
 

- บุคลากรใหม บุคลากร
ท่ีกลับจากลาศึกษาตอ
ไดรับการปฐมนิเทศ 
- บุคลากรใหม บุคลากร
ท่ีกลับจากลาศึกษาตอมี
ความรูในการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจท่ีเหมาะสม
ภายใน 3 เดือน 

๖. การธํารงรักษา
บุคลากรฝายวิชาการ
และฝายสนับสนุน 
 

- รวมประชุม ใหความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
การวางแผน และกําหนดแนว
ทางการธํารงรักษาบุคลากรฝาย
วิชาการและฝายสนับสนุน 
- รวมประชุมในการเสนอแผนการ
การธํารงรักษาบุคลากรฝาย
วิชาการและฝายสนับสนุนตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ  
-ติดตามการดําเนินงานการรวม
รักษาคนดี คนเกงใหปฏิบัติงาน
ตอไป รวมวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน  
-ประเมินผลการการธํารงรักษา
บุคลากรฝายวิชาการและฝาย
สนับสนนุ และนําผลการวิเคราะห
ปญหามาปรับปรุงใหเหมาะสม 
-จัดสวัสดิการท่ีดีเพ่ือสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและ

- มีการกลไกในการธํารง
รักษาบุคลากรฝาย
วิชาการและฝาย
สนับสนุน 
-มีสวัสดิการ และการ
สงเสริมใหบุคลากรมี
ความสุขในการทํางาน  
 

- บุคลากรทุกคนไดรับ
สวัสดิการอยางเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance 

Indicator) 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให
สามารถทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. วางระบบ กลไก 
และกํากับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- วางระบบ กลไก และกํากับ
ขับเคลื่อนใหมีการจัดทํา
ฐานขอมูลในงานบริหารเพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับผูบริหารในการ
ตัดสินใจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 

- ระบบ กลไก และ
กํากับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด 

-บุคลากรไดรับการ
ประเมินอยางเปนธรรม 
-ผูบริหารมีฐานขอมูลใน
การตัดสินใจ 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

1. การปฏิบัติงานตําแหนงรองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองใชทักษะการ
วางแผนงาน การบริหารจัดการในระดับท่ีสูง เพ่ือวางแผนระบบงานตางๆและจะนํามาสูความคลองตัวของการ
ดําเนินงานของคณะ 

2. การปฏิบัติงานแผนตองมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   

3. การปฏิบัติงานแผนตองมีการวางแผนงานรวมกับบุคลากรอ่ืนๆในคณะแตดวยภาระงานท่ีอาจารย
ตองนิเทศนักศึกษาท่ีแหลงฝกทําใหการประชุมเพ่ือหารือทําไดยาก 

4. ตองสรางวางระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกร 
นอกจากนี้ตองทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกร 

5. การวางระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีคูมือการประเมินตัวชี้วัดท่ีชัดเจนทําใหการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถทําไดงายข้ึน แตท้ังนี้ผูท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดตองเขาใจในตัวชี้วัดนั้นๆ จึงตอง
อาศัยประสบการณในการทํางาน 

6. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของคณะตองสอดรับกับตัวชี้วัดตางๆสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพราะฉะนั้นเปนการดีท่ีงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาอยูในสายงานเดียวกัน 

7. การวางแผนงานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทุกคนในคณะ 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง   (Job  Specification) 

๑. วุฒิการศึกษา (Educational  Background) 
ปริญญาโททางการพยาบาล 
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๒. ประสบการณการทํางาน (Professional  Experience) 
          - มีประสบการณดานการสอนอยางนอย 2 ป 

- มีประสบการณดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางนอย 2 ป 
๓. ความสามารถประจําตําแหนง (Key experience) 

- การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มาตรฐานและเกณฑการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล 
- พรบ. การศึกษาแหงชาติ  
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
- การชี้แนะ (coaching)/การใหคําปรึกษา (consult) 
- การประสานงาน/การประสานความรวมมือ (collaboration) 
- การเจรจาตอรอง  
- ทักษะการเผชิญความเครียด 

                    - ทักษะการบริหารเวลา 
                    - การวางแผนและบริหารจัดการ 
                    - การทําแผนกลยุทธ 
                    - ทักษะการสื่อสาร 

๔. คุณสมบัติอ่ืนๆ 
- ความอดทน ใจเย็น 
- ความละเอียด รอบคอบ 
- การมองโลกดานบวก  
- การเขาใจผูอ่ืน 

                    - การทํางานเปนทีม 
 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

หัวหนางานแผนและบริหารความเสี่ยง 

(ดร.ทัศนีย สุนทร) 

๑ ๑. รับผิดชอบดําเนินการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการของปท่ีผานมา 

๒. จัดทําประเด็นยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ/แผนงานโครงการ 

๓. ติดตามการดําเนินงานของโครงการใหเปนไปตาม

ไตรมาส การใชงบประมาณ และตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ

ราชการ 

๔. ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของโครงการใหบรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงค

โครงการ 



12 

 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานแกรองคณบดี 

๖. วิเคราะหและวางแผนการบริหารความเสี่ยงของ

คณะ 

๗. รายงานการวิเคราะหแผนการบริหารความเสี่ยงแก

รองคณบดี และจัดทํารายงานแผนการบริหารความ

เสี่ยง 

๘. ติดตามผลการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

ในแตละไตรมาสและรายงานแกรองคณบดี 

๙. ทบทวน และปรับปรงุแกไขแผนการบริหารความ

เสี่ยง 

หัวหนางานพัฒนาบุคลากร 

(นางสาวพรสรวง วงศสวัสดิ์) 

๑ ๑. วิเคราะหอัตรากําลังอาจารยพยาบาลของคณะ

พยาบาลศาสตรใหเพียงพอตอการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

๒. วางแผนระบบการสรรหากําลังคนใหเขามาทํางาน 

๓. จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหมใหมีสมรรถนะในการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

๕. วางแผนและติดตามใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองเพ่ือ

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๖. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเปนสากลและเตรียมความ

พรอมสําหรับการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

๗. การพัฒนาระบบสวัสดิการและแรงจูงใจในการ

ทํางานเพ่ือเอ้ือตอการทํางานอยางมีความสุข 

หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

(นางสาวนุชนาถ วิชิต) 

๑ ๑. วางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะ 

๒. ดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

๓. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือรับการ
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

ตรวจประเมิน 

๔. ดําเนินการประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๕. ดําเนินการตรวจรับการประเมิน 

๖. รายงานผลการประเมนใหแกมหาวิทยาลัยรับทราบ 

๗. ติดตามผลการประเมนและขอเสนอแนะตางๆเพ่ือ

การปรับปรุงแกไขในปตอไป 

๘. รายงานผลการดําเนินงานใหรองคณบดีรับทราบ 

 

ผังการบริหารงาน  (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(……นางสาวนุชนาถ วิชิต…….) 

วันท่ี...27 ....../.. 05 ./...... 2561.... 

 

(……นางสาวนุชนาถ วิชิต….) 

วันท่ี...27.../...05.../...2561... 

 

(….ดร.จิราพร วัฒนาศรีสิน...) 

วันท่ี.........../.........../............. 

 

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา                                                  

อ.นุชนาถ วิชิต 

 

งานแผนและบริหารความเส่ียง 

ดร.ทัศนีย สุนทร 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                        

อ. นุชนาถ วิชิต 

 

 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อ.พรสรวง วงศสวสัดิ์     

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร                       

ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 
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งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

ช่ือตําแหนง หัวหนางานแผนและบริหารความเสี่ยง 
กลุมงาน/ฝาย แผนและบริหารความเสี่ยง 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

วัตถุประสงค (Job purpose) 

1. งานแผน 
- เพ่ือจัดทําแผนและบริหารจัดการระบบการปฏิบัติงานในงานแผน ใหครอบคลุมตั้งแตปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธเพ่ือสนับสนุน สงเสริม และจัดระบบการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร ใหเปนไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

2. งานบริหารความเส่ียง 
- เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยควบคุม/ ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะ 

เกิดข้ึนท้ังทางดานการเงินและท่ีไมใชการเงิน โดยการเรียนรู/ ปรับปรุง/ แกไขและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

- เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตามเปาหมายในระดับความเสี่ยงท่ี
องคกรยอมรับได (Risk Appetite & Risk Tolerance) 

- เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน มีสวน รวมใน
การนําการบริหารความเสี่ยงมาใชในการดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected Result) 

งานแผน   
- การจดัระบบ  แผนงาน/

โครงการ 
1. ดํ า เนิ น ก ารจั ด ทํ าแผ น งาน /
โครงการ 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
ประจาํปงบประมาณ 

- จัดทําคําของบประมาณ 
ประจําป              
    
 
 

 
 
- มีแผนการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณท่ีทันเวลา 
- แผนงาน/โครงการท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 
-  แผนการจัดลําดับความสําคัญ
ของการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดินและรายได 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected Result) 

 
 
 
 
2. ดําเนินการประเมินการโครงการ
โดยใชรูปแบบตาง ๆ 

- กําหนดรูปแบบในการ 
ประเมิน 

- โครงการประเมินโครงการ 
ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 

- ดําเนินการวิจัยประเมินผล 
โครงการในโครงการสําคัญ 

-   แผนปฏิบัติการโดยภาพรวม
ขององคกร 
-  รูปแบบการประเมินโครงการ
ท่ีนําสูการพัฒนาองคกร 
 
 
-  ประเมินผลการดําเนินการ
โครงการของแผนปฏิบัติราชการ 
- รายงานการประเมินโครงการ
ตามยุทธศาสตรขององคกร 
ไดแก การใชจายงบประมาณ 
ระยะเวลา และตัวชี้วัด 
- รายงานการวิจยัประเมินผล 
โครงการ 

งานบริหารความเส่ียง   
- เสริมสรางประสิทธิภาพใน 
การดําเนินงาน โดยควบคุม/ 
ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะ 
เกิดข้ึนท้ังทางดานการเงินและท่ี
ไม ใชการเงิน โดยการเรียนรู / 
ปรับปรุง/ แกไขและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

- ดําเนินงานใหบรรลุ 
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกล
ยุทธตามเปาหมายในระดับความ
เสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได  (Risk 
Appetite & Risk Tolerance) 

- สงเสริม และ 
สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับท้ัง
ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน มีสวน 
รวมในการนําการบริหารความ
เสี่ยงมาใชในการดําเนินงานท่ัว
ท้ังองคกร 

1. ศึกษาเก่ียวกับนโยบาย กรอบและ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะฯ 
รวมถึงการทบทวนเปนประจําและ
สมํ่าเสมอในนโยบาย แนวทาง และ
กรอบการบริหาร ความเสี่ยง เพ่ือให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมตาง ๆ  
2. พิจารณากําหนดระดับความเสี่ยง  
ดําเนินการวิเคราะหแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ท่ียอมรับไดของคณะ 
3. ประสานงาน รวบรวม รายงาน 
การวิเคราะหแผนการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ และจัดทํารายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับโดย
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
คณะพยาบาลศาสตร 
4. ประสานเพ่ือจัดทําผลการประเมิน 
ความเสี่ยงและการจัดการ ความเสี่ยง
ท่ีเหมาะสม ตามยุทธศาสตรของคณะ
พยาบาลศาสตร 

- แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจาํปงบประมาณ 

- แผนท่ีการประเมิน 
- ความเสี่ยงขององคกรท่ี

คํานึงถึงวัตถุประสงค
ขององคกร ปจจัยเสี่ยง
จากท้ังภายในและ
ภายนอก 

- วัตถุประสงคระดับ 
กิจกรรมสอดคลองและเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรขององคกรเกณฑ
หรือมาตรฐานในการบรรลุ
วัตถุประสงคระดบักิจกรรมของ
ทุกสวน 

- งานแผนการสอบทาน 
วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

- ผลการสอบทาน 
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมของ
ทุกสวนงาน 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected Result) 

5. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการ 
บริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในการ ปฏิบัติงาน  
6. รายงานผลการดําเนินงาน 
เก่ียวกับความเสี่ยงท่ีกระทบตอ
เปาหมายยุทธศาสตรตอคณะ
กรรมการบรหิาร คณะพยาบาลศาสตร 
7. กํากับดูแลระบบการควบคุม 
ภายใน 
8. ตรวจสอบการจัดทําเว็บไซต  
ดูแลและปรับปรุงขอมูลการบริหาร
ความเสี่ยง 
9. ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความ 
เสี่ยงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- ปจจัยเสีย่งจากแผนกล 
ยุทธ 

- จัดเรียงลําดับ 
ความสําคัญของความเสี่ยงทุก
กิจกรรม 

- ชองทางและวิธีการ 
เผยแพรความเสี่ยงท่ีสอดคลอง
กับบริบทขององคกร 

- ลําดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก 

- ลําดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน 

- ลําดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยงจากระบบการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคกร ท้ัง
ระดับองคกรและระดับกิจกรรม
สําคัญ 

- กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงอยางเปนทางการ 

- กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงอยางไมเปนทางการ 

- เกณฑในการพิจารณา 
ระดับความเสี่ยง 

- กิจกรรมควบคุมเพ่ือ 
การจัดการกับความเสี่ยง 

- ชองทางและวิธีการ 
สื่อสาร   กิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงของทุกสวนงาน 

- นโยบายการควบคุม 
ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 

- แผนการบริหารความ 
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

- ข้ันตอนและวิธีการ 
ประเมินความเสี่ยง 

- กําหนดความรับผิดชอบ 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected Result) 

ในการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

- วิธีการรักษาความ 
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

- การควบคุมความเสี่ยง 
จากการใชระบบอินเตอรเน็ต 

- ผลการประเมิน 
ประสิทธิผลของการรักษาความ
ปลอดภัย 

- มาตรการการแกไข 
เก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

 

ความอยากงายของงาน (Major challenge) 

1) ตองจัดระบบการปฏิบัติงานเพ่ือสรางผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกร 
2) ตองทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกร  
3) ตองปฏิบัติงานโดยใชขอมูลจริง และสารสนเทศในการดําเนินงานของทุกสวนงานตามโครงสรางการ

บริหารงานท่ีเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง 
4) ตองทํางานเอกสารจํานวนมากซ่ึงขอมูลมาจากการดําเนินงานของทุกฝายและงานทุกระดับในองคกร 
5) ตองประสานงานท่ีเปนนโยบายเพ่ือสูการปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ 
6) ตองสรางระบบการบริหารคุณภาพใหไดมาตรฐานตามระบบการควบคุมภายใน 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาล 
 
ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 
มีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาไมนอยกวา 3 ป 
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ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

- การคิดเชิงระบบ 
- การวางแผน 
- การออกแบบแผนงาน/โครงการ 
- การแกปญหาเฉพาะหนา 
- การบริหารจัดการคุณภาพ 
- การติดตามงาน 
- การเจรจาตอรอง 
- ความละเอียดรอบคอบ 
- ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ 
- ความอดทนตองานท่ีมีความกดดัน 
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ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 
รอยละของ

เวลา 
การทํางาน 

หัวหนางาน
ระบบ

แผนงานและ
ความเสี่ยง 

2 

- ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

- ดําเนินการประเมินการโครงการโดยใชรูปแบบตาง ๆ 

- ติดตามการดาํเนินงานของโครงการตามไตรมาส 

- ศึกษาเก่ียวกับนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
คณะฯ  

- พิจารณากําหนดระดับความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะหแผนการ
บริหารความเสี่ยง ท่ียอมรับไดของคณะ 

- ประสานงาน รวบรวม รายงานการวิเคราะหแผนการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ และจัดทํารายงานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ
โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 

- ประสานเพ่ือจัดทําผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ 
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ตามยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร 

- กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่ง
ของวฒันธรรมในการ ปฏิบัติงาน  

- รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีกระทบตอ
เปาหมายยุทธศาสตรตอ คณะกรรมการบริหาร คณะพยาบาล
ศาสตร 

- กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 

 

ผูรับผิดชอบ
ระบบความ
เสี่ยง 

2 
 

- จัดทําคูมือการกําหนดภาระงาน 
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานประจําใหไดมาตรฐานการควบคุม

ภายในและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คําเนินการกําหนดกลยุทธการพัฒนาองคกร 
- ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- สํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

ผูรับผิดชอบ
ระบบ
แผนงาน/
โครงการ 

3 

- ดําเนินการกําหนดแผนงาน/โครงการประจําป 
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
- ดําเนินการจัดคําของบประมาณประจําป 
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ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบงานแผน/โครงการ       ระบบความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

หัวหนางานแผนและบริหารความเสี่ยง 

อาจารย ดร.ทัศนีย สุนทร 

อาจารย ดร.นุชนาถ วิชิต 

คุณกรรณิการ สุขเมือง 

คุณกรรณิการ ชูนุย 
 
 

อาจารย ดร.ทัศนีย สุนทร 

อาจารย ดร.ฐิตารีย พันธุวิชาติกุล  

คุณกรรณิการ สุขเมือง 

คุณกรรณิการ ชูนุย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของระบบความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิเคราะหความเสี่ยง 

จัดกิจกรรมควบคุมภายใน 

พัฒนาระบบควบคุมภายใน 

ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

สํารวจเกณฑละรวบรวมขอมลูงาน โครงการ ครภุัณฑ 

แตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนฯ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางาน /

โครงการ/ ครุภัณฑ 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 

ใชแผนปฏิบัติการ, ติดตามการดําเนินงานตามไตรมาศ, 

ตรวจสอบโครงการ 

รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาตรจาก

ผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร 
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ใบกําหนดลักษณะหนาท่ี (Job Description) 

 

ช่ือกลุมงาน (ภาษาไทย) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ช่ือกลุมงาน (ภาษาอังกฤษ) Human Resource Development 

ฝายงาน แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูบังคับบัญชาระดับตน รองคณบดี ฝายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูบังคับบัญชา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร  

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

        เพ่ือการวางแผนและพัฒนาบุคลากรใหมีความเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญ มีความพรอมในการทํางาน มี

สมรรถนะสากล จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

 

ความรับผิดชอบหลักของหัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibilities) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

(Expected Results) 

1. วางแผนกําลังคน/ พัฒนาระบบการ

สรรหา และดํารงไวของบุคลากร 

1.1 วางแผนกําลังคนใหเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- รอยละของบุคลากรคงอยู

เพ่ิมข้ึน และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 1.2 พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรให

ยุติธรรมโปรงใสและตรวจสอบได 

1.3 จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม

และปฐมนิเทศอาจารยใหม 

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานวิชาการและวิชาชีพ 

2.1 ประชาสัมพันธ กํากับ และติดตาม

ใหบุคลากรไดเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ตนเองท้ังในดานวิชาการและดานวิชาชีพ 
(โครงการเสริมสรางความเชี่ยวชาญและ

สมรรถนะของอาจารย/บุคลากร 

: กิจกรรมการพัฒ นาบุ คลากรสาย

วิชาการ ทางวิชาการและวิชาชีพ)      

- บุคลากรท่ีไดเขารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา และศึกษาดู

ง า น เ พ่ื อ เส ริ ม ค ว าม รู ด า น

วิ ช าก าร  วิ ช าชี พ  แล ะการ

ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 100 

- การใช งบประมาณ ในการ

พัฒนาบุคลากร ดานวิชาการ

และวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 
2.2 ติดตามการพัฒนาบุคลากร รายไตร

มาส 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibilities) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

(Expected Results) 

2.3 ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใช

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ดาน

วิชาการและวิชาชีพ  

 2.4 สรุปผลประเด็นการเขารวมพัฒนา

เพ่ื อ เป น ก ารแลก เป ลี่ ย น เรี ยน รู ใน

หนวยงาน 

มีการสรุปผลจากการประชุมนํา

ข้ึน Website ของคณะ 

3. สงเสริมบุคลากรเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

3.1 จั ด ทํ าแผน บ ริห ารและพั ฒ น า

บุคลากร เพ่ือใชกํากับติดตามบุคลากรใน

คณะ ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

- จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ท่ี เข า สู

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมสูงข้ึน

ในแตละป 

3.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

เพ่ือใชกํากับติดตามการพัฒนาตนเอง

ดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากร ในระดับสาขาวิชา  

4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานภาษาอังกฤษ 

4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ดานภาษาอังกฤษ 

- บุ ค ล า ก ร มี ผ ล ค ะ แ น น

ภาษาอังกฤษอย างต่ํ าอยู ใน

ระดับ B1 หรือเทียบเทา  

- บุ คล าก รได รั บ การอบ รม

พัฒนาภาษาอังกฤษอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

- บุคลากรมีการประยุกต ใช

ทั กษะภ าษาอั งกฤษ ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาคภาษาอังกฤษ  และการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ภ าษ า อั งกฤษ แก บุ คล ากร  ท้ั งส าย

วิชาการและสายสนับสนุน (โครงการ

พัฒนาบุคลากรสูสากล) 

4.3 จั ด โค ร งก า ร เส ริ ม ส ร า งค ว าม

เชี่ยวชาญและพัฒนาสมรรถนะของ

อาจารยในการแลกเปลี่ยนอาจารยใน

การจัดการเรียนการสอนไทย-อาเซียน 

(อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส) 

4.4 ประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบ

และเขารวมโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษท่ีจัดโดย

ศูนยภาษา มรส. 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibilities) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

(Expected Results) 

4.5 ประสานศูนยภาษา มรส. ในการจัด

สอบวัดระดับความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษแกบุคลากรในแตละป

การศึกษา 

5. สนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญา

เอกของบุคลากรสายวิชาการ 

5.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช

กํากับติดตามบุคลากรในคณะ ในดาน

การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

- บุคลากรสายวิชาการ  เข า

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

ท้ังในและตางประเทศตามแผน 

5.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

เพ่ือใชกํากับติดตามการพัฒนาตนเอง

ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใน

ระดับสาขาวิชา 

5.3 สนับสนุนการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 

ท้ังในและตางประเทศ ตามแผนท่ีวางไว  

6. การพัฒนาระบบสวัสดิการ และสราง

แรงจูงใจในการทํางาน 

6.1 สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริม

คุณภาพชีวิต (โครงการพัฒนารูปแบบ

งานพัฒนาบุคลากรท่ีบูรณาการความสุข

ในการทํางาน) 

- ผลคะแนนความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท่ีมีคาเฉลี่ย 3.51 ข้ึน

ไป อยางนอยรอยละ 80 

6.2 จั ด ระบ บ ส วั ส ดิ ก าร ท่ี ส ง เส ริ ม

แรงจูงใจในการทํางาน    

6.3 จัดระบบการปฏิบัติงานทดแทนใน

สาขาท่ีขาดแคลน 

6.4 ติดตามผลการประเมินความพึง

พอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ตามไตรมาส 

7. งานสารสน เทศด านการพั ฒ นา

บุคลากร 

7.1 กํ า กั บ  ติ ด ต า ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง

สารสนเทศของงานพัฒนาบุคลากรใหมี

ความเปนปจจุบัน 

- มีระบบสารสนเทศของงาน

พัฒนาบุคลากรท่ีมีความเปน

ปจจุบัน  
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibilities) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

(Expected Results) 

7.2 สรุปรายงานผลการดําเนิ นงาน 

ประจําไตรมาส และประจําป 

- มีรายงานประเมินผลโครงการ 

- มีรายงานผลการดําเนินงาน

รายไตรมาส และประจําป 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

งานพัฒนาบุคลากร (Process Flowchart) 

   

  กําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

   

  ดําเนินงานตามระบบ 

   

  ติดตาม ควบคุม กํากับ 

   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

1. 

วางแผนกําลังคน/พัฒนา

ระบบการสรรหาและดาํรง

ไวของบุคลากร 

2. 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานวิชาการและวิชาชีพ 

5. 

สนับสนุนการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกของบุคลากรสาย

วิชาการ 

3. 

สงเสริมบุคลากรเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

4. 

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษ 

6. 

พัฒนาระบบสวัสดิการและ

แรงจูงใจในการทํางาน 

7.  

งานสารสนเทศดานการ

พัฒนาบุคลากร 
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สายงานตามบังคับบัญชา  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ดร.ประชุมพร บัวคลี่ 
 

หนาท่ี 

- ดําเนินงานบริหารบุคลากร 

- ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร    

  (โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

บุคลากร) 

 
 

2. 

อ.กฤษณา  

สังขมุณีจินดา 
 

คณบดี  

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 

รองคณบดี ฝายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.นุชนาถ วิชิต 

หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อ.พรสรวง วงศสวสัดิ์ 

3. 

คุณเดือนนภา ไชยพรม 
 

หนาท่ี  

- พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร 

- จัดโครงการและกิจกรรมสราง

ขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจใน

การทํางานแกบุคลากร 
 

หนาท่ี  

- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากรในแตละไตรมาส 
 

หนาท่ี  

- สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา

บุคลากร 

- ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรในแตละไตรมาส 

- งานสารสนเทศดานการพัฒนา

บุคลากร 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง งานประกันคุณภาพการศึกษา  
กลุมงาน/ฝาย ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี
ผูบังคับบัญชา คณบดี 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด การวางแผนงาน ควบคุม กับกํากับ ติดตาม ประเมินตัวชี้วัดตางๆใหบรรลุเปาหมาย 
พรอมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานของปตอไป และกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) บทบาท (Roles) ของกรรมการในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ความรับผิดชอบหลักของหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา  (Key Responsibility) 

ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key 
Performance 

Indicator) 

๑. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 

๑.๑ วิเคราะหตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สภาการพยาบาล ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ี
ผานมา เพ่ือวางแผนการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให
บรรลุผลตามตัวชี้วัด และผานเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
กําหนด 
๑.๒ รวมประชุมคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือกําหนด
ผูรับผิดชอบงาน จัดทําแนว
ปฏิบัติการดําเนินงาน แผนการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) และปฏิทิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๓ เสนอแนวปฏิบัติการดําเนินงาน 

-ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-มีแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
-มีแผนการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan)  
-มีปฏิทินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-มีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครบ กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม 
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key 
Performance 

Indicator) 

และแผนการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปฏิทินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรวม
พิจารณาใหความเห็นชอบ และรวม
วางแผนมอบหมายผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร 
๑.๔ สรุปผลจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และ
นําเสนอแนวปฏิบัติการดําเนินงาน 
แผนการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา และปฏิทินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ในท่ีประชุม
อาจารย เพ่ือใหรับทราบและรวมให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
1.5 นําเสนอแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงาน แผนการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
คณะกรรมการประจําคณะในการ
ประชุมตามระยะเวลา และนํา
ขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขและนํา
พัฒนางานตอไป 

๒. ควบคุม กํากับ
และประเมินผล
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ  

2.1 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรรายไตรมาส ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ และนําผลการดําเนินงานท่ี
ลาชา/ไมเปนไปตามแผนเขาท่ีประชุม
คณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือรวมวิเคราะหให
ขอเสนอแนะ และปรับเปลี่ยนแผน
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
2.2 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความ
สะดวกใหการดําเนินงานตามแนว

-ขอมูลการรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษามีคุณภาพ 
 

--ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาผานเกณฑท่ี
กําหนด (ระดับหลักสูตร 
มากกวา ๓.01 ระดับ
คณะ มากกวา ๓.๕๐)  
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ความรับผิดชอบ
หลัก 
 (Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Result) 

ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key 
Performance 

Indicator) 

ปฏิบัติ และแผนการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนไปดวย
ความถูกตอง ครบถวนตรงตาม
ระยะเวลาท่ีตามกําหนด 
2.3 รวมวางแผนรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอขอมูล 
ข้ันตอน ระยะเวลา การเขียนรายงาน
ผลการประเมินตนเอง เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรวม
วางแผนเตรียมการรับการประเมิน 
และมอบหมายผูรับผิดชอบดานอ่ืนๆ 
เพ่ือใหงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
2.4 กํากับ ติดตามใหผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง และเตรียมขอมูล
หลักฐาน เพ่ือรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลา  
2.5  นําเสนอผลการประเมินตนเอง 
และรวมใหขอมูลแกคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อํานวย
ความสะดวกใหการประเมินเปนไป
ดวยความเรียบรอย  
๒.6 ทบทวนผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
วางแผนปรับปรุงแกไขแผนพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลในการประชุม
คณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒.7 นําเสนอผลและรวมวางแผน
ปรับปรุงแกไข กับคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพ่ือพัฒนาแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
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ความยากงายของงาน  (Major Challenge)  

1. การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน มีระยะเวลาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีกําหนดชัดเจน การทําความเขาใจตัวชี้วัด และมีประสบการณในงานเปนการชวยพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาไดดียิ่งข้ึน  

2. การวางระบบ และกลไกของงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตองวางควบคูกับระบบงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของไปในทางเดียวกัน เพ่ือพัฒนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายของคณะ และ
พัฒนาผลเพ่ือเทียบเคียงคณะหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

3. มีปจจัยภายในดานบุคลากรท่ีมีทัศนคติ และไมไดทําความเขาใจตอการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกัน ทําใหคุณภาพงานลดลง หรือไมเปนไปตามแผน 

4. การติดตาม ประสานงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบยุทธศาสตรตองใช เวลา
คอนขางมาก เนื่องจากอาจารยแตละทานมีภารกิจมากและปฏิบัติงานหลายแหง 

5. ลักษณะงานประกันคุณภาพการศึกษามีความยุงยาก ท่ีตองประสานงานและติดตามงานผูอ่ืนทุก
ไตรมาส และผูปฏิบัติงานตองทบทวนงานแตละยุทธศาสตรจํานวนหลายครั้ง กอใหเกิดความเหนื่อยลาตองาน 
 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง   (Job  Specification) 
๑. วุฒิการศึกษา (Educational  Background) 

ปริญญาโททางการพยาบาล 
๒. ประสบการณการทํางาน (Professional  Experience) 
          มีประสบการณดานการสอนอยางนอย 2 ป 

มีประสบการณดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางนอย 2 ป 
๓. ความสามารถประจําตําแหนง (Key experience) 

- การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- การบริหารหลักสูตร และการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล 
- การพยาบาลสาขาตางๆ 
- พรบ. การศึกษาแหงชาติ  
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
- การชี้แนะ (coaching)/การใหคําปรึกษา (consult) 
- การประสานงาน/การประสานความรวมมือ (collaboration) 
- การเจรจาตอรอง  
- ทักษะการเผชิญความเครียด 

                    - ทักษะการบริหารเวลา 
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๔. คุณสมบัติอ่ืนๆ 
- ความอดทน ใจเย็น 
- ความละเอียด รอบคอบ 
- การมองโลกดานบวก  
-การเขาใจผูอ่ืน 

                    - การทํางานเปนทีม 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสราง (Job Description) 

ตําแหนง 
จํานวน

คน 
ขอบเขตงานโดยยอ 

หัวหนางาน 

นางสาวนุชนาถ  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ท่ี๖ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- วิเคราะหตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาตาง ๆ  ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษารอบปท่ีผานมา และรวมประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

และหาแนวทางในการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา 

- สนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามระบบท่ี

กําหนด 

- เขียนรายงานการประเมินตนเอง และรวมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

- รับการประเมินและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา และรวมแกไขกับ

คณะกรรมการบริหารคณะ 

- สรุปผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามปการศึกษา  

- กํากับ ติดตามฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพศึกษา ใหถูกตอง และเปนปจจุบัน 

- สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- สงเสริมและกระตุนใหผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนางาน 

ดร.นิตยา  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ท่ี๑ 

 

1 

 

- รวมติดตามคุณภาพการการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี๑ 

- สนับสนุนการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมขอมูล

ใหเปนปจจุบัน และเตรียมความพรอมอ่ืนๆ  

- รวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรวมจัดการใหเอกสารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาพรอมรับการประเมิน 



33 

 

ตําแหนง 
จํานวน

คน 
ขอบเขตงานโดยยอ 

- สงเสริม สนับสนุน ใหความสะดวกแกอาจารย/บุคลากรท่ีทําวิจัยการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

- รวมประชุม และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด

รายไตรมาส 

อ.เบญจวรรณ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ท่ี๒ 

 

1 

 

- รวมติดตามคุณภาพการการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี๒ 

- สนับสนุนการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมขอมูล

ใหเปนปจจุบัน และเตรียมความพรอมอ่ืนๆ  

- รวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรวมจัดการใหเอกสารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาพรอมรับการประเมิน 

- สงเสริม สนับสนุน ใหความสะดวกแกอาจารย/บุคลากรท่ีทําวิจัยการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

- รวมประชุม และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด

รายไตรมาส 

อ. ศิมาภรณ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ท่ี๓ 

 

1 

 

- รวมติดตามคุณภาพการการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี๓ 

- สนับสนุนการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมขอมูล

ใหเปนปจจุบัน และเตรียมความพรอมอ่ืนๆ  

- รวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรวมจัดการใหเอกสารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาพรอมรับการประเมิน 

- สงเสริม สนับสนุน ใหความสะดวกแกอาจารย/บุคลากรท่ีทําวิจัยการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

- รวมประชุม และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด

รายไตรมาส 

อ.วีณา ลิ้มสกุล 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ท่ี๔ 

1 

 

- รวมติดตามคุณภาพการการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี๔ 

- สนับสนุนการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมขอมูล

ใหเปนปจจุบัน และเตรียมความพรอมอ่ืนๆ  

- รวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรวมจัดการใหเอกสารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาพรอมรบัการประเมิน 

- สงเสริม สนับสนุน ใหความสะดวกแกอาจารย/บุคลากรท่ีทําวิจัยการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

- รวมประชุม และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด
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ตําแหนง 
จํานวน

คน 
ขอบเขตงานโดยยอ 

รายไตรมาส 

คุณกรรณิการ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ท่ี๕ 

 

1 

 

- รวมติดตามคุณภาพการการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี๕ 

- สนับสนุนการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมขอมูล

ใหเปนปจจุบัน และเตรียมความพรอมอ่ืนๆ  

- รวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรวมจัดการใหเอกสารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาพรอมรับการประเมิน 

- สงเสริม สนับสนุน ใหความสะดวกแกอาจารย/บุคลากรท่ีทําวิจัยการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

- รวมประชุม และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด

รายไตรมาส 

- บันทึกและจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  

- รวบรวมขอเสนอแนะ และสรุปผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ผังการบริหารงาน  (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา                                                  

อ.นุชนาถ วิชิต 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ดร. นิตยา ศรีสุข 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี ๖ 

อ. นุชนาถ วิชิต 

 

 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี ๒ 

อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน 

 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร                       

ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี ๔ 

อ.วีณา ลิ้มสกุล 

  

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี ๓ 

อ. ศิมาภรณ หองลอง 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี ๕ 

คุณกรรณิการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (Process Flowchart) 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม 
เอกสารหลกัฐานท่ี

เกี่ยวของ 
ระยะเวลา 

คณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

ศึกษาผลการประเมิน 

การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 

- ผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 

- กอนเปดป
การศึกษา  

คณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

         จัดทํา “ราง” แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันฯ  

 

 

 

- ผล/ขอเสนอแนะ
กรรมการประกัน
ฯ 

 

 

- กอนเปดป
การศึกษา  

หัวหนางานการ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 

นําเสนอ 

“ราง” แนวปฏิบัติการดาํเนินงานประกันฯ 

 

 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- กอนเปดป
การศึกษา  

หัวหนางานการ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา  

 

จัดทํา “ราง”  improvement plan 

 

 

- ผลการประเมินปท่ี
ผานมา 

 

 

- กอนเปดป
การศึกษา  

หัวหนางานการ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา  

 

นําเสนอ-ราง improvement plan 

 

พิจารณาผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

- รายงานผลการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- กอนเปดป
การศึกษา  

 

หัวหนาฝาย/หัวหนา
งาน 

 

 

ศึกษาลักษณะงาน ประสบการณ 

 

- ตัวช้ีวัดสภา/สกอ. 

- ผลการประเมินปท่ี
ผานมา 

- กอนเปดป       
การศึกษา  

อนมุัติ 

ไมอนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 
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ผูรับผิดชอบ กิจกรรม 
เอกสารหลกัฐานท่ี

เกี่ยวของ 
ระยะเวลา 

    

หัวหนางานประกัน 

 

 

 

 

  

- ตารางการประกัน 

 

- กอนเปดป
การศึกษา  

ผูรับผิดชอบงาน
ประกัน ฯ

คณะกรรมการบรหิาร
คณะฯ 

                                นําเสนอ  

           “ราง” improvement plan 

ตอคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

- ราง improvement 
plan เดิม 

 

- กอนเปดป
การศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 

 

เตรียม คูมือ เอกสารตางๆ 

 

- คูมือ เอกสารตางๆ 

 

- กอนเปดป
การศึกษา  

 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 

 

เตรียมแผนงานสวนบุคคล ทําแผนการงาน 

เตรียมเครื่องมือในการประเมินผลตาง ๆ  

  

 

- แบบประเมิน 
- แบบติดตามงาน 

- กอนเปดป
การศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ดําเนินการตามแผน 

และประเมินผล ปรับปรุงผลการประเมิน 

- แบบบันทึกเวลา 
- บันทึกผลหลังการ

ประเมิน 
- ผลการประเมิน 

- ตาม
ระยะเวลาของ
แตละภาค
การศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
หัวหนางานประกัน

คุณภาพฯ 
คณะทํางานประกัน

คุณภาพฯ  

กํากับ ติดตาม นิเทศ 

การดําเนินงานตัวชวัด  

- รายงาน
ความกาวหนา 

- บันทึกการประชุม  

- ทุกวันท่ี
ประชุม   

 

            เสนอ 

 improvement plan 

ผาน 

ไมผาน 

-“ราง” ปฏิทินงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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ผูรับผิดชอบ กิจกรรม 
เอกสารหลกัฐานท่ี

เกี่ยวของ 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 
หัวหนางาน 

การเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพ  

 

- บันทึกผลการ
ประเมิน 

-รายงาน
ความกาวหนา 

- กอนรับการ
ประเมิน ๒ 
เดือน. 

ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร/ตัวบงช้ี 

หัวหนางาน 

สรุปผลการจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองตามยุทธศาสตร  

 

-  SAR 
- หลักฐาน 

- ภายใน ๓๐ 
วัน กอนรับ
การประเมิน  

หัวหนางานประกัน
คุณภาพฯ 

คณะทํางานประกัน
คุณภาพฯ 

นําเสนอ SAR   

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

- SAR 
-รายงานการวิพากษ 
 
 

- ภายใน 2๐ 
วัน กอนรับ
การประเมิน  

ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร 
หัวหนางาน 

สรุปผลการจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองตามยุทธศาสตร  

 

-  SAR 
- หลักฐาน 

- ภายใน 10 
วัน กอนรับ
การประเมิน  

 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพฯ 
คณะทํางานประกัน

คุณภาพฯ 
 

นําเสนอ SAR   

ตอท่ีคณะกรรมการประเมิน 

 

- SAR 
-รายงานขอเสนอ

ของคณะกรรมการ 
 
 

- วันรับการ
ประเมิน  

ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพฯ 

 

-ปรับแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการ 

-สรุปรายงานการประเมินตนเอง  

 

-  SAR 
- หลักฐาน 

- ภายใน 3 
วัน หลังรับ
การประเมิน  

 

 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพฯ 

 

สง SAR   

ตอสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

 

- SAR 

 

 

- ภายใน 7 
วัน หลังรับ
การประเมิน  
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 Job description ฝายวิชาการ 

ช่ือตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
กลุมงาน/ฝาย วิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏสุราษฎรธาน ี
ผูบังคับบัญชา คณบดี 

 

วัตถุประสงค (job purpose) 

เพ่ือพัฒนางานวิชาการมุงสูความมีคุณภาพ ท้ังดานหลักสูตร, การเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต โดยมีการ
กําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินเพ่ือให เปนไปตามเกณฑคุณภาพ 
(Responsibilities) บ ท บ าท  (Roles) และ คุ ณ สม บั ติ ข อ งผู ดํ า ร งตํ าแห น ง งาน  (Specifications & 
Competencies) ของงานในฝายวิชาการ 
 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. การวางแผนงานดานวิชาการ 
 

๑.๑ วางแผนอาจารยใหเพียงพอ
กับ ก ารจั ด ก าร ศึ ก ษ าแ ต ล ะป
การศึกษา  
 
 
 
 
1.2 วิเคราะหภาระงานตามเกณฑ 
กพอ. และสภาการพยาบาล 
 
 
 
1.2 จัดทําแผนการศึกษาประจําป
ค รอบ ค ลุ ม นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ชั้ น ป 
สอดคลองกับแผนการศึกษาใน
หลักสูตร ครอบคลุมตารางสอน 
แผนการจัดการศึกษารายป 

 
 

๑.๑ อัตราสวนของอาจารยประจํา
เพียงพอและเหมาะสม 
(๑) แผนการรับนักศึกษาใหมและ
นักศึกษาในระบบเปนไปตามเกณฑ 
(FTES) 
(๒)  แผนการรับอาจารยใหม การ
พัฒนาคุณสมบัติ และความ
ตองการอาจารยพิเศษ/วิทยากร 
 (3) มีจํานวนอาจารยท่ีเปน
อาจารยภายในและภายนอก
เพียงพอกับการจัดการเรียนการ
สนอภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
๑.๒ จัดทําคูมือ, เครื่องมือ, แนว
ทางการจัดการศึกษาระดับคณะท่ี
ครอบคลุม 
(๑) การรับนักศึกษา 
(๒) การออกแบบการจดัการเรียน
การสอนระดับสาขาและตางคณะ 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
1.3 จัดทําปฏิทินรายปการศึกษา 
ท่ีครอบคลุมการบริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
อาจารยและสิ่ งสนั บสนุ นการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
๑.4 การวางแผนงบประมาณเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ
ท้ังป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) การเตรียมการประสานแหลง
ฝกภาคปฏิบัติ 
(4) อาจารยทราบภาระงานและ
สถานท่ีนิเทศประสบการณ
ภาคสนาม 
(5) อาจารยเขาใจการจัดการศึกษา 
 
๑.๓ การบริหารหลักสูตรตาม TQF 
ครบถวน 
(๑) การมอบหมายงานตามการ
วิเคราะหความเชี่ยวชาญสาขา 
(๒) การออกแบบการจดัการเรียนรู
ท่ีสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู
ในหลักสูตร 
(๓) ภาระงานสอนเปนไปตาม
เกณฑ 
(๔) มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องเพ่ือ
การวางแผน กํากับประเมินและ
ปรับปรุง 
 
๑ .๔  มี แ ผ น ป ร ะ ม า ณ ก า ร ท่ี
ค ร อ บ ค ลุ ม ค า ใ ช จ า ย ร า ย ป
การศึกษา  
(๑ ) การจั ดการ เรียนการสอน
ภาคทฤษฎี-ทดลอง และปฏิบัติ 
(๒) การพัฒนาคณาจารย 
(๓) สื่อ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(๔) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือ เสริม ในหลักสูตร และการ
เตรียมสอบข้ึนทะเบียนสภาการ
พยาบาล 
(5) มีงบประมาณเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนท้ังปการศึกษา 
(6) มีโครงการท่ีตอบสนองคุณภาพ
งานวิชาการ 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.5 รวมวางแผนจัดหาทรัพยากร
และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู ให
เพียงพอกับการจัดการเรียนการ
สอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

1.5 มีสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู ท่ี
เพียงพอและทันสมัย โดยประเมิน
จากความ พึ งพอใจของผู ใช สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู ท้ังนักศึกษา
และอาจารยประจํา 
 

2. การควบคุมกํากับงานดาน
วิชาการ 
 

๒.๑ การประสานงานภายในและ
ภายนอกคณะ 
 
 
 
 
๒.๒ กํากับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน ภาคทฤษฎี-ทดลอง 
และปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ ควบคุมกํากับและติดตาม
ความกาวหนาเรื่องการเรียนการ
สอนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
2.4 ดูแลติดตามสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูใหพรอมใชตลอดปการศึกษา 

๒.๑ ตารางสอน ตารางเรียน/ชั้น
เรียนและตารางสอบ สามารถ
ดําเนินการไดจริง ท้ังสถานท่ี ความ
เหมาะสมและเพียงพอ กับการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาตาม
แผนการศึกษา 
๒.๒ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการและการนิเทศงานใน
ประเด็น 
(๑) เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนท้ังภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดย
อาจารยไดรับการแนะนํา 
ชวยเหลือ วิธีการแกปญหาเพ่ือให
ไดการจัดการเรียนการสอนท่ีบรรลุ
เปาหมาย 
(๒) อาจารยไดรับการพัฒนา
กระบวนการออกแบบ การจัดการ
และการประเมินผลการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ 
 
๒.๓ นักศึกษาทุกคน 
(๑) สามารถลงทะเบียนเรียนได
ตามแผน หรือไดรับการแกไข
ปญหาทันการณ 
(๒) นักศึกษาไดรับการดูแล
ชวยเหลือใหสามารถเรียนรูไดตาม
แผนการศึกษา และดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข 
2.4 (1) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ใหพรอมใชตลอดปการศึกษา 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

๓. การติดตาม ประเมินผลการ
บริหารวิชาการ 

๓.๑ การตรวจสอบผลลัพธการ
เรียนรู ผานการประเมินระดับ
รายวิชา ระดับสาขา และระดับ
คณะใหเปนไปตามผลลัพธการ
เรียนรูหรือสมรรถนะชั้นป โดยเนน
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning หรือตามเกณฑ
ประกันคุณภาพ 
๓.2 การประเมินผลประสิทธิภาพ
การเรียนรูของนักศึกษาตาม
แผนการศึกษารายภาคการศึกษา 
 
๓.3 ประเมินผลการใชประโยชน
แหลงเรียนรู-ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู และนําผลลัพธท่ีไดมา
วางแผนในปการศึกษาตอไป 

๓.๑ กระบวนการจัดการเรียนรู 
การจดัการเรียนรูรายปการ ศึกษา
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร 
3.2 ผลการทวนสอบระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตรเปนไปตาม
ผลลัพธการเรียนรู 
 
๓.๒ การประเมินผลท่ีมีความ
ยุติธรรม และเปนไปตามหลัก
วิชาการ 
 
๓.๓ กระบวนการแกปญหาการ
เรียนรูของศึกษา 
(๑) ประสิทธิภาพ จากการมีสวน
รวมของอาจารย-นักศึกษา และ 
๓.๔ ประสิทธิผลของการจัด
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู 

๔. การพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ
วิชาการ 

๔.๑ การวางแผนพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษา การ
ปฐมนิเทศ การเตรียมความพรอม
กอนการเขาศึกษา 
๔.๒ การวางแผนละจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพ่ือใหเกิด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีหลักสูตร
กําหนด 
๔.๓ การวางแผนและดําเนินการ
แกปญหาการเรียนรูของนักศึกษา
รายบุคคล/กลุม/รายวิชา 
๔.๔ วางแผนปรบัปรุงงบประมาณ 
คาใชจายเพ่ือใหเกิดความคุมคา
ของการใชทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู ท้ังภาคทฤษฎ-ีทดลอง และ
ปฏิบัติ 
๔.๕ การวางแผนและดําเนินการ
สงเสริมใหบัณฑิตมีคุณภาพ-  

บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(๑) ระดับหลักสูตร ท่ีกําหนดรายป 
(๒) ประกันการศึกษาระดับคณะ 
(๓) เกณฑการรับรองของสภาการ
พยาบาล 
(๔) ผลการสอบใบประกอบวิชาชพี 
(๕) ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจใน
คุณภาพและตอบสนองความ
ตองการของสังคม 
(๖) ศิษยเกามีความผูกพันและมี
สวนรวมในการพัฒนานักศึกษา 
(๗) ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
(8) จํานวนเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ 
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หนาท่ีหลัก 
(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

มีงานทํา 
4.6 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
และแหลงฝก 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

1. การปฏิบัติงานวิชาการ ตองมีการปรับเปลี่ยน ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด
ชัดเจน มีระยะเวลา ในการทําความเขาใจตัวชี้วัด ในงานเปนการชวยพัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

2. ในการวางระบบ การดําเนินงานวิชาการ ตองวางควบคูกับระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไปในทาง
เดียวกัน เพ่ือพัฒนางานวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายของคณะและตองมีการวางแผนงานลวงหนาท่ี
ครอบคลุม การจัดการศึกษารายป การจัดการรับนักศึกษา และการเตรียมพรอมภาระงานอาจารย  

3. การติดตามผลลัพธการเรียนรู และการแกปญหา 
4. กสนพัฒนาศักยภาพคณาจารยและการแกปญหา 
5. การบริหารวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทรัพยากรการเรียนรู 
6. แหลงฝกภาคปฏิบัติมีจํานวนจํากัดทําใหตองวางแผนการจัดการศึกษาท่ีมีความเสี่ยงเชน การ

เดินทางไปฝกตางจังหวัด 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร 
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  

- ปริญญาโทสาขาการพยาบาลหรือสาขาท่ีเก่ียวของตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนดหรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

- หรือปริญญาเอกสาขาการพยาบาลหรือสาขาการศึกษา 
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ประสบการการณทํางาน (Professional Experience) 

- มีประสบการณดานปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ  ไมนอยกวา 2 ป 
- มีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป 
- ดานการบริหารระดับตน (ภาควิชา/สาขา/งาน/ฝาย) ไมนอยกวา 2 ป 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

๑. ความรู ความเขาใจ และการดําเนินงานเก่ียวกับ 
๑.๑ การบริหารคุณภาพการศึกษา 
๑.๒ มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล 
๑.๓ การรับรองสถาบันการศึกษา ของสภาการพยาบาล 
๑.๔ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๒. การแสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา กลาคิด กลาทําและกลารับผิดชอบ 
๓. การแสดงออกซ่ึงผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหสถานการณ การแกปญหาดวยหลัก
เหตุผล 
๔. ความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาตอรอง 
๕. การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถถายทอดความรู ความรู ความสามารถใหผูอ่ืนได
ถูกตอง 
๖. ใชหลักธรรมาภิบาล ในการทํางานรวมกับทีม 
๗. การแสดงออกซ่ึงเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย มีวินัยและออนนอมถอมตน 
๘. เปนแบบอยางท่ีดีของผูปฏิบัติงานดวยความทุมเท มุงม่ัน เสียสละและมีหลกัการ 
๙. เปนแบบอยางของผูท่ีมีจิตใจเมตตา เอ้ืออาทร และเคารพศักดิ์ศรีผูอ่ืน 
10. มีความสามารถในการบริหารความขัดแยง 

 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

- ความอดทน ใจเย็น 
- เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
-การเขาใจผูอ่ืน มองโลกดานบวก 

                    - การทํางานเปนทีม 
                     - ทักษะความเปนผูนํา 
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ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 
หัวหนางานบริหารหลักสูตร ๑ ๑. รับผิดชอบดําเนินการ จัดทํา/พัฒนา

หลักสูตร รวมกับกรรมการหลักสูตร 
๒. บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
สภาการพยาบาล ใหไดมาตรฐาน 

หัวหนาสาขา ๕ ๑. ออกแบบการจัดการเรียนรูในทุก
รายวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขา ตามแผนการ
ศึกษาและ มคอ.2 
๒. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานตามเกณฑ ประกอบดวย 
มคอ.๓/๔ แผนการสอน การวิพากษ
แผนการสอนและการออกแบบการ
ประเมินผล 
๓. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินผลทอยางมีกระบวนการคุณภาพ 
ประกอบดวย การออกขอสอบ การวัด
และการประเมินผล 
๔. สรุปผลการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ไดแก มคอ.๕/๖ การประเมินผลการสอน
ของอาจารยรายบุคคล การวิพากษ 
วิเคราะหขอสอบ 

หัวหนางานพัฒนาการเรียนการสอนและ
หองปฏิบัติการ 

๑ ๑. วางแผนการสนับสนุนการเรียนรูดวย
ทรัพยากรเรียนรู 
๒. จัดเตรียมหองปฏิบัติการท่ีพรอมใน
การเรียนรู 
๓. รวบรวมเทคนิค วิธีการจัดการการ
เรียนรูของทุกรายวิชา 
๔. ติดตาม การประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียน 
 

นักวิชาการศึกษา ๑ ๑. จัดทําเอกสารขอมูลนักศึกษาท่ีทันสมัย 
ครบถวน 
๒. จัดระบบบันทึกขอมูล TQF 
๓. จัดการเอกสาร Master plan 
ตารางสอนและความพรอมในการเตรียม
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 
หองเรียน หองสอบ 
๔. ประสานงานการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๕. จัดระบบการรวบรวมผลการประเมิน
ของนักศึกษาและอาจารยทุกรายวิชาและ
รายบุคคลเสนอผูเก่ียวของ 
๖. ประสานงานดานวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

 

ผังโครงสรางการบริหารงานวิชาการ ( Administration Chart) 

          

 

 

 

                                                                                           คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร                       

ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 

 
รองคณบดีฝายวิชาการ                                                  

ดร. นิตยา ศรีสุข 

 

งานบริหารหลักสูตร 

ดร.นิตยา  ศรีสุข 

 

งานพัฒนาการจัดการศึกษา                                                        

ดร.ประชุมพร บัวคลี่ 

 

 

งานสาขา 

หัวหนาสาขา     
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานวิชาการ (Process Flowchart) 

1. งานพัฒนาการจัดการศึกษา 

ผูรับผดิชอบ กิจกรรม เอกสารหลกัฐานที่เกีย่วของ ระยะเวลา 

คณะทํางานพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

 

งานพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

- แผนการสอน 

- ระเบียบและคูมือตางๆทาง

วิชาการ (การใช

หองปฎิบัติการ) 

- แบบวัดและประเมินผล 

 

- กอนเปดป

การศึกษา  

 

- พัฒนาการสอนรูปแบบตางๆ Active learning 

(PBL,E-learning, simulation)                                                                                          

- งานพัฒนาหองปฏิบัติการ                                                                             

- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหพรอมในการเรยีนรู                                                         

- ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู                                                        

- วัดประเมินผล                                                                        

- ประเมินอัตลักษณบัณฑติ                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

รองฝายวิชาการ 

 

นําเสนอ 

 

“ราง” แนวปฏิบัติการงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

- รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

- กอนเปดป

การศึกษา  

หัวหนางานพัฒนาการจดัการเรียน

การสอน 

 

จัดทํา “ราง”  improvement plan 

 

 

นําเสนอ-ราง improvement plan ที่แกไขตามขอเสนอแนะ  

- ขอแนะนําในการปรับปรุง 

 

 

- กอนเปดป

การศึกษา  

หัวหนางานพัฒนาการจดัการเรียน

การสอน  

 

 

  

- รายงานผลการประชมุ

คณะกรรมการบริหาร

คณะ 

- กอนเปดป

การศึกษา  

ไมอนมุัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 
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ผูรับผดิชอบ กิจกรรม เอกสารหลกัฐานที่เกีย่วของ ระยะเวลา 

 

หัวหนาฝาย/หัวหนา             

หัวหนาสาขา 

 

ประกาศและนําไปใช 

 

- ตัวชี้วัดสภา/สกอ. 

 

- กอนเปดป       

การศึกษา  

 

2.  งานบริหารหลักสูตร 

 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

-“ราง” หลักสตูร 

 

  

 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

  

 

     - ตารางการประกนั 

 

 

- กอนนําหลักสูตร

ไปใช 1 ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

นําเสนอ 

               “ราง” improvement plan 

                คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

รางหลักสูตร ฉบับแกไขจากคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ 

 

            - ประกาศและนําไปใช 

 

เสนอ 

ใหผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 

 

- คูมือพัฒนาหลักสูตร 

- ราง” หลักสูตรฉบับราง                 

- แผนงานการบริหาร 

- ติดตอ ประสาน ผูทรงคุณวุฒิ วิพากษ หลักสูตร                                                                                                      

- มีการจัดทําแผนการเรียนการสอนประจําปการศึกษาและตลอดหลักสูตรรวมกับ

คณะกรรมการวชิาการ                                       

ไมผาน 
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ผูจัดทํา 
(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledged by) 

 
(…ดร.นิตยา ศรีสุข….) 

วันท่ี............./.........../........... 

 
(…ดร.นิตยา ศรีสุข….) 

วันท่ี............./.........../........... 

 
(…ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน….) 
วันท่ี............./.........../........... 
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Job description หัวหนางานพัฒนาการเรียนการสอน 

ช่ือตําแหนง หัวหนางานพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค(job purpose) 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ  

วัตถุประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณของคณะพยาบาล เปนไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและให

ไดมาตรฐานอุดมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอคุณภาพบัณฑิต ตามวัตถุประสงค

หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอน 

 

1.1 วิเคราะหแผนงานของคณะ

พยาบาลและผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในรอบปท่ีผานมา 

1.2 รวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ เพ่ือหาแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ให

สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร 

1.3 รวมพิจารณาแผนการเรียนการ

สอน ตารางเรียน ตารางสอบ อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอนใน

แตละภาคการศึกษา กับ

-ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

1.4 รวมวิพากษ มคอ. 3 และ 4 กับ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือให

เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีความ

หลากหลายตามศักยภาพของอาจารย 

1.5 ติดตามการสอนของอาจารย

รวมกับหัวหนาสาขาวิชาเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตาม มคอ.  แผนการสอน

ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดการ

สอนเสริม และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดการเรียนการสอน 

1.6 จัดสัมมนา “การจดัการเรียนการ

สอน” ในกลุมนักศึกษาและกลุม

อาจารยเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา และ

จัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนา  

1.7 ติดตามผลการดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ท่ี

ประมวลสรุปไวใน มคอ.5/6  

1.8  รวมวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกับ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

1.8 สงเสริมใหเกิดวิจัยปฏิบัติการใน

หองเรียน วิจัยพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน และนวัตกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเกิดจากวิจัยและพัฒนาไปสูแนว

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

2. สนับสนุน อํานวยความ

สะดวกแกอาจารยในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.1 วางแผนและจัดหาทรัพยากรใน

หองปฏิบัติการรวมกับสาขาวิชา เพ่ือ

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

- อาจารยมีความสะดวกและ

สามารถใชทรัพยากรในการ

เรียนการสอนไดอยางเพียงพอ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

 2.2 พัฒนาระบบกลไกการดําเนินงาน

ของหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 

2.3 บ ริห ารจั ดก ารการให บ ริ ก าร

หองปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 กํากับดูแลการบํารุง รักษา และ

ซ อ ม แ ซ ม  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ  ข อ ง

หองปฏิบัติการใหพรอมใชงานในการ

เรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล 

2.5 ให คํ าแนะนํ าแกบุ คลากรและ

นักศึกษาท่ีใชหองปฏิบัติการใหถูกตอง 

ปลอดภัย 

2.6 จั ด ทํ าท ะ เบี ย น ร าย ก ารวั ส ดุ 

อุปกรณในหองปฏิบัติการใหทันสมัย

และเปนปจจุบัน 

2.7 จัดทําคู มือ/เอกสาร การใชงาน

ของอุปกรณท่ีสําคัญ 

2.8 ตรวจสอบอุปกรณ เม่ือชํารุด ใหสง

ซอมหรือรายงานผูบริหาร 

2.9 กําหนดระบบการยืม-จาย วัสดุ

อุปกรณในหองปฏิบัติการใหสะดวกตอ

การขอใชบริการ 

-นักศึกษามีความพึงพอใจตอ

การเรียนการสอน 

3. ควบคุม กํากับและประเมินผล

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

3.1. วางแผน กํากับ ติดตาม และ

ดําเนินการ การจัดการเรียนการสอน

ใหเปนไปตามระบบและกลไกและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ

การสอนของอาจารย ท้ังจากการ

ประเมินโดยนักศึกษา อาจารยรวม

สอน ผูรับผิดชอบรายวิชา และ 

ผูบังคับบัญชา  

3.3 สรุปผลการประเมินการจัดการ

-การจัดการเรียนการสอนมี

คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น

อุดมศึกษา 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

เรียนการสอนรายวิชา แตละภาคเรียน

การศึกษา เพ่ือเปนขอมูลใน มคอ. 5 

และ 6 

3.4 นําเสนอผลการจัดการเรียนการ

สอน  พรอมรวมวางแผนและ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขการจัดการ

เรียนการสอนรวมกับคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 

3. 5 ประเมินความพึงพอใจการจัดการ

เรียนการสอนและติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนตามตัวบงชี้

คุณภาพท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดําเนินการใหสอดคลองกับ

ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาและการควบคุม

คุณภาพภายใน 

4.1 ติดตาม กํากับฐานขอมูล TQF 

และฐานขอมูลประเมินประสิทธิภาพ

การสอน ตามตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4.2 เขียนรายงานการประเมินตนเอง 

พรอมเอกสารหลักฐาน เพ่ือรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

-ฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

-รายงานการประเมินตนเอง 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

วิธีการ/เทคนิคการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   การวัด ประเมินผลลัพธ

การเรียนรู ท่ีสอดคลองกับวิธีการจัดการเรียนรูการแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 
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ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาไมนอยกวา 3 ป 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเขาใจกระบวนการการจัดการเรียนการสอน และสามารถวางแผน

ในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 1 ใหบริการในหองปฏิบัติการท้ังการ

เตรียมอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอน 

การยืม-จาย-รับคืน วัสดุอุปกรณ จัดทํา

ทะเบียนรายการวัสดุ อุปกรณใน

หองปฏิบัติการ ตรวจสอบอุปกรณ 

พรอมดูแล เม่ือชํารุด ใหสงซอมหรือ

รายงานผูบริหาร การ Reused การ

จัดการของเสียประเภทสารเคมีและ

ความปลอดภัยของการใช

หองปฏิบัติการ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Process Flowchart) 

ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(อ.ดร.ประชุมพร  บัวคล่ี) 

วันท่ี ๕./พฤษภาคม/๒๕๖๑ 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 

อธิการบดี 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หัวหนางานการพัฒนาการเรียนการสอน 
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Job description หัวหนางานหลักสูตร 

ช่ือตําแหนง หัวหนางานหลักสูตร 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค(job purpose) 

1. เพ่ือจัดทําและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรใหมีคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน  อัต

ลักษณ ของมหาวิทยาลัย ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสาขาพยาบาล

ศาสตร 

2. บริหารคุณภาพหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร ใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา และการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. การวางแผนพัฒนา/ปรบัปรุง

หลักสูตร 

 

1.1 การรวบรวมขอมูลหลักสูตรของ

คณะพยาบาลศาสตร และผลการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกรอบปท่ี

ผานมา (มคอ.๗) รวมท้ังประกาศ/

ขอบังคับ เก่ียวกับกระบวนการบริหาร

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

1.2 จัดทําเครื่องมือการติดตามการใช

หลักสูตรของอาจารย-บัณฑิต-และผูใช

บัณฑิต หลักสูตรของคณะพยาบาล

ศาสตร 

 

 

1.1แผนการปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ เปนไปตามเกณฑ 

 

 

 

1.2 ขอมูลประกอบการพัฒนา

หลักสูตรครบถวน 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.3 ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตร  

1.4 ทบทวนผลงานวิชาการและ 

คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรรายบคุคล เปรยีบเทียบเกณฑ

ของสกอ.และสภาการพยาบาล 

1.5 กําหนดปฏิทินงานหลักสูตร ท่ี

สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษา

และปฏิทินวิชาการคณะ รายป

การศึกษาและรายหลักสูตร 

1.6 พัฒนาหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

สกอ.และสภาการพยาบาล 

1.3 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑ 

1.4 เกณ ฑประกัน คุณ ภาพ

การ ศึกษาระดั บ หลั กสู ต ร  

และสภาการพยาบาล 

 

1.5 มีแผนการบริหารหลักสูตร

ท่ีครบถวน สอดคลองกับการ

ประกัน คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 

1.5 หลักสูตรท่ีคุณภาพและ

ทันสมัย ดําเนินการไดตาม

เวลากําหนด 

2.ดําเนินการบริหารหลักสูตร 

 

2.1จั ด ทํ า คู มื อบ ริ ห ารห ลั ก สู ต ร ท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร 

และเปนเครื่องมือในการดําเนินการ

หลักสูตรของผูปฏิบัติและผูบริหาร 

 2.2 เสนอแผนการจัดการศึกษาใน

ห ลั ก สู ต ร  เพ่ื อ ให คณ ะกรรม การ

หลักสูตรรวมพิจารณา กอนเสนอให

คณะกรรมการบริหารวิชาการจัดทํา

แผนการศึกษารายป 

2.3รวมประชุม กับคณ ะกรรมการ

บริหารวิชาการในการพิจารณาการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในหลักสูตร ระดับ

รายวิชา กอนเปดภาคการศึกษา (มคอ.

3/4) 

 

2.1มี คู มื อ ห ลั ก สู ต ร  เป น

เครื่องมือการปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงคหลักสูตร 

 

2.2 มีการกํากับ ติดตามการ

นําหลักสูตรท่ีผานการรับรอง 

ไปสูการปฏิบัติรายปการศึกษา 

 

 

2.3 ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม

กระบวนการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ ระดับรายวิชา ในการ

ดํ า เนิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

2.4 เขารวมการพิจารณากระบวนการ

วิพากษขอสอบ  วิ เคราะหขอสอบ 

และกระบวนการวิ เคราะหผลการ

ประเมินผลการเรียนรายวิชา 

2.5 รวมพิจารณากระบวนการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา และ

สาขา 

2.6 ติดตามกระบวนการจัดการเรียน

ก ารส อ น ทุ ก ส าข าวิ ช า  ร าย ภ าค

การศึกษา (มคอ.5/6) 

2.4 การวัดผลสั มฤทธิ์  ท่ี มี

คุณภาพสะทอนถึงการบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร 

 

 

 

 

3. การประเมินผลคุณภาพ

หลักสูตร 

3.1. วางแผน การกํากับ ติดตาม การ

กระจายตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ท่ี

กําหนดในหมวด7 การประกันคุณภาพ

หลักสูตรรายปของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.2 รวบรวมขอมูลปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช และผลการประเมิน

หลักสูตรจากอาจารยและนักศึกษา

(มคอ.5/6) 

3.3ประสานงานกับคณะกรรมการ

บริหารวิชาการเพ่ือการพิจารณาผล

การจัดการศึกษาในหลักสูตรรายป

การศึกษา (มคอ.7) ครบทุกรายวิชาท่ี

เปดสอนในปการศึกษาทุกรายวิชา 

3.4 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ รายป

การศึกษานับจากเริ่มใชในหลักสูตร 

 3.5 ติดตามผลของคุณภาพบัณฑิต  

ซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตร จาก

ผูเก่ียวของ ภายในและภายนอกคณะ

พยาบาลศาสตร โดยเฉพาะผูใชบัณฑิต 

เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาตอไป 

3.1คุณภาพหลักสูตร ไดรับ

ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ต าม

กําหนดรายป ท่ี ใชหลักสูตร

ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2มีหลักฐานเชิงประจักษ ท่ี

นาเชื่อถือ เก่ียวกับผลของการ

บริหารหลักสูตร ในรูปแบบ

งานวิจัย /ผลงานวิชาการ/

บทความ ตามขอกําหนดใน

ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

หลักสูตร(หมวด7) 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

4. พัฒนากระบวนการบรหิาร

หลักสูตร และการบริหาร

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

4.1 สรุปผลการจัดทํา-พัฒนา-บริหาร

หลักสูตร ตามกําหนดเวลาและการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย 

การรับนักศึกษา หลักเกณฑการ

กําหนดองคประกอบหลักสูตรและ

คุณภาพบัณฑิต คณาจารย และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู รวมท้ังการ

ประเมินผลจากนักศึกษา-อาจารยรวม

สอน ผูรับผิดชอบรายวิชา และ

ผูเก่ียวของ  

4.2 นําเสนอผลการบริหารหลักสูตร 

รายปการศึกษาตอคณะ

กรรมการบรหิารวิชาการ คณบดี  

พรอมรวมวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรตามตัวบงชี้คุณภาพท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 4.4 สรุปขอมูลรายงานคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดตามเวลาและ

เง่ือนไขของมหาวิทยาลัย สภาการ

พยาบาล และสกอ. 

5.1 ติดตาม ควบคุมกํากับตัวชี้วัด

ระดับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

ประกันคุณภาพ 

5.2 จัดทํา SAR ระดับหลักสูตรเพ่ือ

การประเมินประกันคุณภาพ 

4.1มีขอมูลการดําเนินงาน

หลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 รายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรครบถวน 

 

 

 

 

5.1 การประเมินประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตรอยูในระดับดีข้ึน

ไป 
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ความอยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การมองภาพองครวมของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและตอบความเปน

วิชาชีพพยาบาลไดครบถวน 

2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

4.การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรของสภาการพยาบาล (มคอ.1) 

 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

ปริญญาโทหรือเอก ทางการพยาบาล (โททางการศึกษาไมได)  

 

ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานบริการสุขภาพหรือในสถาบนัการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ประสบการณดานการสอน/วิทยากร /การเสวนา/การสัมมนา  

ประสบการณผูบริหารระดับตน หรือการเปนผูนํากลุม 

 
 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1. การมองภาพองครวมดวยหลักวิชาการ/หลักเหตุผล 

2. ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. การแสดงออกซ่ึงผูท่ีมีความเพียร คนควา และศึกษากระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5.มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 

6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา ในการคิดริเริ่มสรางสรรค การดําเนินการและการรับผิดชอบในผลการกระทํา 

7. แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ และกระตือรือรนตอการทํางานใหสําเร็จไดตามเวลา 
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8. สามารถตัดสินใจไดถูกตอง เหมาะสมและทันการ ภายใตขอมูลท่ีครอบคลุมเชิงกวางและลึก 

9. มีความรู ความเขาใจ ในหลักการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 1.วางแผน ออกแบบ กํากับติดตาม 

และประเมินผลการจัดทํา/พัฒนา

หลักสูตร  

2. ประสานงานท้ังภายนอกและ

ภายในคณะ เพ่ือใหไดขอมูล

ครอบคลุมการจัดทํา/พัฒนา/

บริหารหลักสูตร ท้ังในรูปเอกสาร

เปนทางการและไมเปนทางการ 

3.วิเคราะหแนวทางจัดการเรียนรู

ไดครบทุกสาขาการพยาบาล และ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติระดับอุดมศึกษา สาขา

พยาบาลศาสตร 

4.แกปญหาการนําหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติ รวมกับคณะกรรมการ

หลักสูตรและสาขา 

5. รวมพิจารณากระบวนการ

บริหารหลักสูตร และการบริหาร

วิชาการรายภาคการศึกษา/ป

การศึกษา 

6. ประเมินผลการดําเนินการ

หลักสูตร ครอบคลุมอาจารย 

นักศึกษา ผูเก่ียวของและผูใช

บัณฑิต 
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ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
  
     มคอ.๒  ..........................................กรรมการหลักสูตร  
 
มคอ.๓/๔..............................................สาขา และคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 
การวิพากษขอสอบ 
การวิเคราะหขอสอบ          …………..งานพัฒนาและคณะกรรมการบริหารวิชาการ      
การทวนสอบรายวิชา 
 
 
มคอ.๕/๖............................................สาขาและคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 
มคอ.๗...............................................กรรมการหลักสูตร 
 

 

คณบดี 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

หัวหนางานบริหารหลักสูตร 

กรรมการหลักสูตร

กํากับติดตามและ

ควบคุมคุณภาพ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 
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Job description หัวหนาสาขาการพยาบาลมารดาและทารก 

ช่ือตําแหนง หัวหนาสาขา 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

วัตถุประสงค (Job purpose) 

1. บริหารจัดการหลักสูตรในระดับรายวิชาในสาขา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพบัณฑิต ตามวัตถุประสงคหลักสูตร 
 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

๑. การวางแผนนําหลักสูตรสู

การปฏิบัติ 

 

๑.๑ การรวบรวมขอมูลระดับรายวิชาใน

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร ท่ี

เก่ียวของกับสาขา เพ่ือการพิจารณา

รวมกับคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา

วางแผนพัฒนา/ปรบัปรุง 

๑.๒ วิเคราะหขอมูลระดับรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับสาขา เพ่ือเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

๑.๓ ทบทวนการมอบหมายดําเนินการ

รายวิชาในสาขา ท้ังภาระงานสอน และ

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

๑.๔ ประชุมสาขา และกําหนดปฏิทิน

งานสาขา ท่ีสอดคลองกับปฏิทินวิชาการ

คณะและมหาวิทยาลัย (มรส.) 

๑ .๑ ผลการปฏิบัติ งานระดับ

สาขาได เป นขอ เสนอในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

๑ .๒ ข อ มู ล ก า ร ดํ า เนิ น ง า น

สอดคลองกับศักยภาพสาขา 

๑ .๓ การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการระดับสาขา 

๑ .๔  เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง เก ณ ฑ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร   

๑ .๕ แผนการพัฒนาบุคลากร

ระดับสาขาสอดคลองกับการ

บริหารคุณภาพคณะ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

๑.๕ กําหนดผูรับผิดชอบงานในสาขา ท่ี

สอดคลองกับศักยภาพ และแผนการ

พัฒนาอาจารย รายปการศึกษาและราย

ภาคการศึกษา 

๒. ดําเนินการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตร 

 

๒.๑ ประชุมรวมในสาขาเพ่ือมอบ หมาย

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในสาขา/การบูรณาการ/การทํา

วิจัย/การบริการวิชาการ ท่ีสอดคลองกับ

แผนการศึกษารายปคณะ 

 ๒ .๒ นําเสนอแผนการออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน (course design) 

และภารกิจดานตางๆ ในคณะกรรมการ

หลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

๒ .๓  รวมประชุม กับคณะกรรมการ

บริหารวิชาการในการพิจารณาการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในหลักสูตร ทุกสาขา 

กอนเปดภาคการศึกษา (มคอ.๓ และ๔) 

๒.๔ กําหนดกระบวนการวิพากษขอสอบ 

วิเคราะหขอสอบ  และกระบวนการ

วิเคราะหผลการประเมินผลการเรียนทุก

รายวิชาในสาขา 

๒.๕ ติดตามการประเมินผลทุกรายวิชา 

จากผูรับผิดชอบรายวิชา ประกอบดวย 

การประเมินผลอาจารยผูรวมสอน และ

นักศึกษา 

๒.๖ รวมพิจารณากระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในสาขา และ

นอกสาขา 

๒.๑ การออกแบบรายวิชาเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักสูตร 

๒.๒ มีการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานฯ รายปการศึกษา 

๒.๓ การกํากับ และติดตาม

กระบวนการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ ระดับรายวิชา ในการ

ดําเนินการหลักสูตรท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

๒.๔ การวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีมี

คุณภาพสะทอนถึงการบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร 

 

 

 

 

๓. การประเมินผลคุณภาพการ

จัดการศึกษาในหลักสูตร 

๓.๑ ติดตามผลลัพธการเรียนรู การ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

๓ .๑ คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาในสาขาการ
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

พรอมการสรุปการจัดการเรียนการสอน

ทุกรายวิชาในสาขา (มคอ.๕ และ ๖) 

๓.๒ รวมพิจารณา มคอ. ๕ และ ๖ ทุก

สาขารายภาคการศึกษา 

๓.๓ รวมกับกรรมการหลักสูตรจัดทํา

มคอ. ๗ รายปการศึกษา 

๓.๔ ทบทวนผลลัพธของสาขา กับ

ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ท่ีกําหนดใน

หมวด ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร

รายปของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

๓.๕ รวบรวมขอมูลปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช ในระดับรายวิชาและ

สาขา รวมกับผลการประเมินจาก

อาจารยและนักศึกษา (มคอ.๕ และ ๖) 

๓.๖ รวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการเพ่ือการพิจารณาผลการจัด

การศึกษาในหลักสูตรรายปการศึกษา 

(มคอ.๗) ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในป

การศึกษาทุกรายวิชา 

๓.๘ รวมติดตามนิเทศการจัดการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทุก

รายวิชาในสาขา  

พยาบาลมารดาและทารก ไดรับ

การประกันคุณภาพตามกําหนด

รายปท่ีใชหลักสูตรครบถวน 

๓ .๒ มีหลักฐานเชิงประจักษ ท่ี

นาเชื่อถือ เก่ียวกับผลของการ

บริห ารหลักสูตร ใน รูปแบบ

งาน วิ จั ย /ผ ล งาน วิ ช าก าร /

บทความ ตามขอ กําหนดใน

ตั วชี้ วั ด การป ระกัน คุณ ภ าพ

หลักสูตร (หมวด ๗) 

 

 

 

๔. พัฒนากระบวนการบริหาร

คุณภาพการศึกษาระดับ

รายวิชาและสาขา 

๔.๑ สรุปผลการจัดทํา-พัฒนา-บริหาร

หลักสูตร ตามกําหนดเวลาและการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรประกอบดวย 

การรับนักศึกษา หลักเกณฑการกําหนด

องคประกอบหลักสูตรและคุณภาพ

บัณฑิต คณาจารย และกระบวนการ

จัดการเรียนรู รวมท้ังการประเมินผล

จากนักศึกษา-อาจารยรวมสอน 

ผูรับผิดชอบรายวิชา และผูเก่ียวของ  

๔.๑ มีขอมูลการดําเนินงาน

หลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 

๔.๒ รายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรครบถวน 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

๔.๒ นําเสนอผลการบริหารหลักสูตร 

รายปการศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ คณบดี พรอมรวมวางแผนและ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนการ

บริหารหลักสูตร 

๔.๓ รายงานผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรตามตัวบงชี้คุณภาพท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๔.๔ สรุปขอมูลรายงานคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดตามเวลาและเง่ือนไข

ของมหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล และ

สกอ. 
 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

๑. การบริหารงานอยางระบบ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีระยะ

การปรับเปลี่ยน การวางแผนการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนการเรียนรู

ระบบและกลไก ตองใชเวลาในการดําเนินงาน เพ่ือใหไดตามเกณฑการพัฒนาหลักสูตรของคณะ 

๒. การติดตามผลลัพธการเรียนรู เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ ตามผลท่ีคาดหวัง และใหไดตัวชี้วัดในการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลมารดาและทารก ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ 

๓. การนําผลการเรียนรูมาปรับแกปญหา และวางแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามหลักสูตรท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา 

ตลอดจน สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยลัตอบความเปนวิชาชีพพยาบาลได

ครบถวน 

๔. ความพรอมในการออกแบบรายวิชา การบริหารงานบคุคล ผูรับผิดชอบรายวิชาการเรียนการสอนใน

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก  

๕. การประสานงานท้ังภายในและนอกสาขา เพ่ือการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

ปริญญาโทหรือเอก ทางการพยาบาลหรือทางการศึกษา 
 

ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานบริการสุขภาพหรือในสถาบนัการศึกษาไมนอยกวา ๕ ป 

ประสบการณดานการสอน/วิทยากร /การเสวนา/การสัมมนา ไมนอยกวา ๒ ป 

ประสบการณผูบริหารระดับตน หรือผานการอบรมดานการเปนผูนํา 

 
 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

๑. มีความรู ความเขาใจและการดําเนินงานเก่ียวกับสาขาการพยาบาลมารดาและทารก 

๑.๑ สามารถวางแผนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการศึกษาของรายวิชาการพยาบาล

มารดาและทารก รวมท้ังการวางแผนครอบครัว และผดุงครรภ ใหสอดคลองกับหลักสูตรตามเกณฑ

สภาการพยาบาล นโยบายและแผนงานของคณะและมหาวิทยาลัย 

๑.๒ สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของสาขาการพยาบาลมารดาและทารก และวิชาท่ีเก่ียวของกับการวางแผนครอบครัวและผดุงครรภ 

๑.๓ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน มคอ. ๓ และ ๔ แผนการวิพากษษ

แผนการสอนและการออกแบบการประเมินผล 

๑.๔ สามารถดําเนินการจัดการสอนและประเมินผลอยางเปนระบบ รวมท้ังการออกขอสอบเพ่ือการ

วัดและการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ  

๑.๕ สามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู มคอ.๕ และ ๖ การจัดการเรียนการสอน การวิพากษ และ

วิเคราะหขอสอบ ประเมินอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูรวมสอนในรายวิชาท่ีสาขาภาค

วิชาการพยาบาลมารดาและทารกรับผิดชอบ  

๑.๖ สามารถนําผลการประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา มาพัฒนาการ

จัดการศึกษาในสาขาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๒. มีภาวะผูนํา 

๒.๑ บริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวางแผนดานอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พิจารณาอาจารยผู

รวมสอนกับผูประสานรายวิชา มอบหมายงานไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
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๒.๒ นิเทศผูประสานรายวิชา ติดตามและเปนท่ีปรึกษา ตลอดจนรวมแกไขปญหา การจัดการเรียน

การสอนใหเปนไปตามประมวลรายวิชา  

๒.๓ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน คนควาและพัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ มีความรับผิดชอบ พรอมรับฟงขอเสนอแนะ เปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาทุกคนมีสวนรวม

ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา 

๓. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

๔. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

๕. รูจักบริหารเวลา ทํางานใหสําเร็จไดตามเวลาและงานมีประสิทธิภาพ 

๖. มีความสามารถในการตัดสินใจ เหมาะสมและทันการ ภายใตขอมูลท่ีครอบคลุมเชิงกวางและลึก 
 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยประจาํสาขาการพยาบาล

มารดาและทารก 

๗ คน ๑.วางแผน ออกแบบ ดําเนินงาน 

กํากับและติดตาม ประเมินผลการ

จัดทํา/พัฒนาทุกรายวิชาท่ีรับ

มอบหมายจากหลักสูตร  

๒. ประสานงานท้ังภายนอกและ

ภายในคณะ เพ่ือใหไดขอมูล

ครอบคลุมการจัดทํา/พัฒนา/

บริหารรายวิชาสาขาการพยาบาล

มารดาและทารก และรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของ ท้ังในรูป

เอกสารและเอกสารการสอน อยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ 

๓.วิเคราะหแนวทางจัดการเรียนรู

ไดครบทุกรายวิชาในสาขาการ

พยาบาล และเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร 

๔. บูรณาการ ประยุกใชศาสตร

ความรูในดานทฤษฎีรสูการปฏิบัติ 

ในสาขาการพยาบาลมารดาและ
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

ทารก รวมกับคณะกรรมการ

หลักสูตร 

๕. รวมพิจารณากระบวนการ

บริหารรายวิชาในหลักสูตร สาขา

การพยาบาลมารดาและทารก

รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆท่ีรับมอบหมาย

รายภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

๖. รวมวิพากษ มคอ. ตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 

ตลอดจนวิพากษขอสอบ เพ่ือ

ควบคุม กํากับขอสอบใหมีคุณภาพ 

พิจารณาเกรดรวมกับ

คณะกรรมการ อาจารยผูสอนใน

สาขา 

๗. ประเมินผลการดําเนินการ

รายวิชาในหลักสูตร ครอบคลุม

อาจารย นักศึกษา ผูเก่ียวของและ

ผูใชบัณฑิต 

 

 

 ใหความรวมมือ ชวยเหลืองานใน

พันธกิจอ่ืนๆของคณะ ไดแก การ

พัฒนานักศึกษา การวิจัย การ

บริการวิชาการ และงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(นางสาวถิรวรรณ ทองวล) 

วันท่ี......../............./................. 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี......../............./................ 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี......../............./................. 
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Job description หัวหนาสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

ช่ือตําแหนง หัวหนาสาขา 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค (Job purpose) 

1. บริหารจัดการหลักสูตรในระดับรายวิชาในสาขา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพบัณฑิต ตามวัตถุประสงคหลักสูตร 
 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. การวางแผนนําหลักสูตรสูการ

ปฏิบัติ 

 

1.1 การรวบรวมขอมูลระดับรายวิชา

ในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

ท่ีเก่ียวของกับสาขา เพ่ือการพิจารณา

รวมกับคณะกรรมการหลักสูตร

พิจารณาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

1.2 วิเคราะหขอมูลระดับรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับสาขา เพ่ือเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

1.3 ทบทวนการมอบหมายดําเนินการ

รายวิชาในสาขา ท้ังภาระงานสอน 

และผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอน 

1.4 ประชุมสาขา และกําหนดปฏิทิน

งานสาขา ท่ีสอดคลองกับปฏิทิน

วิชาการคณะและมรส. 

1.1 ผลการปฏิบัติงานระดับ

สาขาได เปนขอเสนอในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

แหงชาติ  

1.2 ข อ มู ลการดํ า เนิ น งาน

สอดคลองกับศักยภาพสาขา 

 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการระดับสาขา 

 

 

1.4 เพ่ื อ ต อบ สน องเกณ ฑ

ประกัน คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร   
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.5 กําหนดผูรับผิดชอบงานในสาขา ท่ี

สอดคลองกับศักยภาพ และแผนการ

พัฒนาอาจารย รายปการศึกษาและ

รายภาคการศึกษา 

1.5 แผนการพัฒนาบุคลากร

ระดับสาขาสอดคลองกับการ

บริหารคุณภาพคณะ 

2.ดําเนินการจัดการเรยีนการ

สอนในหลักสูตร 

 

2.1 ประชุมรวมในสาขา เพ่ือ

มอบหมายการออกแบบการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาในสาขา / 

การบูรณาการ/การทําวิจัย/การบริการ

วิชาการ ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษา

รายปคณะ 

2.2 นําเสนอแผนการออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน (course 

design) และภารกิจดานตางๆ ใน

คณะกรรมการหลักสตูร/

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

2.3 รวมประชุม กับคณะกรรมการ

บริหารวิชาการในการพิจารณาการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในหลักสูตร ทุกสาขา 

กอนเปดภาคการศึกษา (มคอ.3และ 

มคอ4) 

2.4 กํ าหนดกระบวนการวิพ ากษ

ข อ ส อ บ  วิ เค ราะห ข อ ส อ บ  แ ล ะ

ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร

ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาใน

สาขา 

2.5 ติดตามการประเมินผลทุกรายวิชา 

จากผูรับผิดชอบรายวิชา ประกอบดวย 

การประเมินผลอาจารยผูรวมสอน และ

นักศึกษา 

2.6 รวมพิจารณากระบวนการทวน

2.1 การออกแบบรายวิชาเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักสูตร 

 

 

 

 

2.2 มี ก ารดํ า เนิ น งาน ต าม

ก รอ บ ม าต รฐ าน ฯ  ร าย ป

การศึกษา 

 

 

2.3 ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม

กระบวนการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ ระดับรายวิชา ในการ

ดํ า เนิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

2.4 การวัดผลสั มฤทธิ์  ท่ี มี

คุณภาพสะทอนถึงการบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

สอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในสาขา 

และนอกสาขา 

3. การประเมินผลคุณภาพการ

จัดการศึกษาในหลักสูตร 

3.1 ติดตามผลลัพธการเรียนรู การ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

พรอมการสรุปการจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชาในสาขา (มคอ.5 และ

มคอ.6) 

3.2 รวมพิจารณา มคอ. 5และมคอ.6 

ทุกสาขารายภาคการศึกษา 

3.3 รวมกับกรรมการหลักสูตรจัดทํา

มคอ.7รายปการศึกษา 

3.4 ทบทวนผลลัพธของสาขา กับ

ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ท่ีกําหนดใน

หมวด7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

รายปของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.5 รวบรวมขอมูลปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช ในระดับรายวิชาและ

สาขา รวมกับผลการประเมินจาก

อาจารยและนักศึกษา (มคอ.5 และ

มคอ.6) 

3.6 รวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการเพ่ือการพิจารณาผลการจัด

การศึกษาในหลักสูตรรายปการศึกษา 

(มคอ.7) ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ปการศึกษาทุกรายวิชา 

3.7 รวมติดตามนิเทศการจัดการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

ทุกรายวิชาในสาขา  

3.1 คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาในสาขา

การพยาบาลเด็กและวัยรุน 

ไดรับการประกันคุณภาพตาม

กําหนดรายป ท่ี ใชหลักสูตร

ครบถวน 

3.2 มีหลักฐานเชิงประจักษท่ี

นาเชื่อถือ เก่ียวกับผลของการ

บริหารหลักสูตร ในรูปแบบ

งานวิจัย /ผลงานวิชาการ/

บทความ ตามขอกําหนดใน

ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

หลักสูตร (หมวด7) 

 

 

 

4. พัฒนากระบวนการบรหิาร

คุณภาพการศึกษาระดับ

รายวิชาและสาขา 

4.1 สรุปผลการจัดทํา-พัฒนา-บริหาร

หลักสูตร ตามกําหนดเวลาและการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย 

4.1 มีขอมูลการดําเนินงาน

หลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

การรับนักศึกษา หลักเกณฑการ

กําหนดองคประกอบหลักสูตรและ

คุณภาพบัณฑิต คณาจารย และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู รวมท้ังการ

ประเมินผลจากนักศึกษา-อาจารยรวม

สอน ผูรับผิดชอบรายวิชา และ

ผูเก่ียวของ  

4.2 นําเสนอผลการบริหารหลักสูตร 

รายปการศึกษาตอคณะ

กรรมการบรหิารวิชาการ คณบดี 

พรอมรวมวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรตามตัวบงชี้คุณภาพท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4.4 สรุปขอมูลรายงานคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดตามเวลาและ

เง่ือนไขของมหาวิทยาลัย สภาการ

พยาบาล และสกอ. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 รายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรครบถวน 

 

ความอยากงายของงาน (Major challenge) 

1. การมองภาพองครวมของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและตอบความเปน

วิชาชีพพยาบาลไดครบถวน 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

4. การออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

5. การบริหารงานบคุคล และการประสานงาน 
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คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

ปริญญาโทหรือเอก ทางการพยาบาลหรือทางการศึกษา 

 

 

ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานบริการสุขภาพหรือในสถาบนัการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ประสบการณดานการสอน/วิทยากร /การเสวนา/การสัมมนา ไมนอยกวา 2 ป 

ประสบการณผูบริหารระดับตน หรือผานการอบรมดานการเปนผูนํา 

 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1. การมองภาพองครวมดวยหลักวิชาการ/หลักเหตุผลของแนวคิดการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

2. ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. การแสดงออกซ่ึงผูท่ีมีความเพียร คนควา และศึกษากระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5. มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 

6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา ในการคิดริเริ่มสรางสรรค การดําเนินการและการรับผิดชอบในผลการกระทํา 

7. แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ และกระตือรือรนตอการทํางานใหสําเร็จไดตามเวลา 

8. สามารถตัดสินใจไดถูกตอง เหมาะสมและทันการ ภายใตขอมูลท่ีครอบคลุมเชิงกวางและลึก 
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ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยประจําสาขาการพยาบาล

เด็กและวัยรุน 

4  คน 1 วิเคราะห วางแผน ดําเนินการ

แกปญหา ตลอดท้ังพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ ในสาขาพยาบาลเด็กและ

วัยรุน และรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  

2. วิเคราะหหลักสูตร และจัดทํามคอ. 

3-4 และ มคอ. 5-6 ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ  

3. จัดทําแผนการสอนรายวิชา และ

แผนการสอนรายหนวยในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ และจัดแฟมการ สอนใน

รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย ใหเรียบรอย 

ครบถวน  

4. ศึกษาคนควาวิเคราะห วิจัยและ 

นําเอาเทคนิคการสอนรบูแบบท่ี

ทันสมัยและนํามาปรับปรุงการเรียน

การสอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. รวมกําหนดแหลงฝกประสบการณ 

และประสานงานกับแหลงฝก

ประสบการณ สําหรับนักศึกษา ใน

รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 

6. รวมจัดทําคูมือประสบการณ ตาราง

ฝกปฏิบัติและแนวทางการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา ภาคปฏิบัติ  

7.รวมกําหนดแผนการนิเทศของ

อาจารย นิเทศการฝกปฏิบัติ ทําการ

นิเทศและประเมินผล การนิเทศ

นักศึกษา ท้ังในและนอกสถาบันตา

แผนการนิเทศภาคปฏิบัติท่ีกําหนดไว  
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8. รวมจัดการเรียนการสอนซอมเสริม

แกนักศึกษาท่ีไดคะแนนต่ํากวาเกณฑท่ี

กําหนด 

9. วัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ เสนองานทะเบียน

และประมวลผล 

10.รวมวิพากษขอสอบ และทวนสอบ 

เพ่ือคุณภาพการวัดประเมินผล  

11 . วิ เคราะห ข อสอบ เพ่ื อ ทํ าการ

คัด เลื อกขอสอบ ท่ี ดี เก็บ ไว ในคลั ง

ขอสอบกลุมวิชา 

12. ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาเม่ือสิ้นปการศึกษา 

และปรับปรุง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

พรอมรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ

ท่ีไดรับจากนักศึกษา อาจารยพิเศษ 

และอาจารย นิเทศ เพ่ือนําเสนอรอง

คณบดีฝายวิชาการ 

13 .ศึ ก ษ าป ญ ห า  วิ เค ร าะห แ ล ะ

ดําเนินการแกไขปญหาดานบริการ

วิชาการในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

14.รวมปรับปรุงและพัฒนางานดาน

การจัดการเรียนการสอนในสาขาการ

วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

15 .จั ด ทํ า ใบ เบิ ก ค าส อ น สํ าห รั บ

อ า จ า ร ย พิ เศ ษ ท้ั งภ า ค ท ฤ ษ ฎี / 

ภ าคปฏิ บั ติ และตรวจสอบ ความ 

ถูกตอง 

 16. รวมจัดทําของบประมาณวัสดุ

ครุภัณฑประจําสาขาวิชาการพยาบาล

เด็กและวัยรุน 

 17. สรุปและรวบรวมผลงานประจําป

และเสนอตอหัวหนาสาขาการพยาบาล
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Process Flowchart) 

ผังโครงสรางการบริหารงานการพยาบาลเด็กและวัยรุน( Administration Chart) 

          

  

 

 

                                                                                              

                                                                    คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 

 

                                                                                            

 

เดก็และวัยรุน 

 18.ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษา

ด าน วิ ช าการแก นั ก ศึกษา ท่ี ได รั บ

มอบหมาย 

19. รวมประชุมและรวมกิจกรรมตางๆ 

ของคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย 

และนอกสถาบัน 

20.เปนกรรมการและปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ                                                  

ดร. นิตยา ศรีสุข 

 

งานหลักสูตร 

ดร.นิตยา  ศรีสุข 

 

งานพัฒนาการจัดการศึกษา                                                       

ดร.ประชุมพร บัวคลี่ 

 

 

งานสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน

ดร.กชณิภา ผลพฤกษ     

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร   

ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 

 

 

                     

อาจารยประจําสาขา 

อ.สุมณฑา โพธิบุตร 

 

อาจารยประจําสาขา 

อ.ศิมาภรณ หองลอง 

อาจารยประจําสาขา 

อ.จุฬาลักษณ แกวสุก     
อาจารยประจําสาขา 

อ.อุดมรัตน ชโลธร 
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ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(ดร.กชณิภา ผลพฤกษ) 

วันท่ี ๑๓/ มิถุนายน/๒๕๖๑ 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 
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Job description หัวหนาสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

ช่ือตําแหนง หัวหนาสาขา 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค(job purpose) 

1. บริหารจัดการหลักสูตรในระดับรายวิชาในสาขา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๒.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพบัณฑิต ตามวัตถุประสงคหลักสูตร 
 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. การวางแผนนําหลักสูตรสูการ

ปฏิบัติ 

 

1.1 การรวบรวมขอมูลระดับรายวิชา

ในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

ท่ีเก่ียวของกับสาขา เพ่ือการพิจารณา

รวมกับคณะกรรมการหลักสูตร

พิจารณาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

1.2 วิเคราะหขอมูลระดับรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับสาขา เพ่ือเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

1.3 ทบทวนการมอบหมายดําเนินการ

รายวิชาในสาขา ท้ังภาระงานสอน 

และผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอน 

 

1.1ผลการปฏิบัติ งานระดับ

สาขาได เปนขอเสนอในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

แหงชาติ  

1.2 ข อ มู ล ก ารดํ า เนิ น งาน

สอดคลองกับศักยภาพสาขา 

 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการระดับสาขา 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.4 ประชุมสาขา และกําหนดปฏิทิน

งานสาขา ท่ีสอดคลองกับปฏิทิน

วิชาการคณะและมรส. 

1.5 กําหนดผูรับผิดชอบงานในสาขา ท่ี

สอดคลองกับศักยภาพ และแผนการ

พัฒนาอาจารย รายปการศึกษาและ

รายภาคการศึกษา 

1.4 เพ่ื อ ต อบ สน อ ง เก ณ ฑ

ประกัน คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร   

1.5 แผนการพัฒนาบุคลากร

ระดับสาขาสอดคลองกับการ

บริหารคุณภาพคณะ 

2.ดําเนินการจัดการเรยีนการ

สอนในหลักสูตร 

 

2.1ประชุมรวมในสาขา เพ่ือมอบหมาย

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในสาขา  /การบูรณาการ/การ

ทํ า วิ จั ย /ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ท่ี

สอดคลองกับแผนการศึกษารายปคณะ 

 2.2 นําเสนอแผนการออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน(course design) 

แ ล ะ ภ า ร กิ จ ด า น ต า ง ๆ  ใ น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร /

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ  

2.3รวมประชุม กับคณ ะกรรมการ

บริหารวิชาการในการพิจารณาการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในหลักสูตร ทุกสาขา 

กอนเปดภาคการศึกษา (มคอ.3/4) 

2.4 กํ าห นดกระบวนการวิพ ากษ

ข อสอบ   วิ เค ราะห ข อสอบ  และ

ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร

ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาใน

สาขา 

2.5 ติดตามการประเมินผลทุกรายวิชา 

จากผูรับผิดชอบรายวิชา ประกอบดวย 

การประเมินผลอาจารยผูรวมสอน และ

นักศึกษา 

2.1 การออกแบบรายวิชาเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักสูตร 

 

 

 

2.2 มี ก ารดํ า เนิ น งาน ต าม

ก รอ บ ม าต รฐ าน ฯ  ร าย ป

การศึกษา 

 

 

2.3 ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม

กระบวนการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ ระดับรายวิชา ในการ

ดํ า เนิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.4 การวัดผลสั มฤทธิ์  ท่ี มี

คุณภาพสะทอนถึงการบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

2.6 รวมพิจารณากระบวนการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในสาขา 

และนอกสาขา 

3. การประเมินผลคุณภาพการ

จัดการศึกษาในหลักสูตร 

3.1 ติดตามผลลัพธการเรียนรู การ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

พรอมการสรุปการจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชาในสาขา (มคอ.5/6) 

3.2 รวมพิจารณา มคอ. 5/6 ทุกสาขา

รายภาคการศึกษา 

3.3 รวมกับกรรมการหลักสูตรจัดทํา

มคอ.7รายปการศึกษา 

3.4 ทบทวนผลลัพธของสาขา กับ

ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ท่ีกําหนดใน

หมวด7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

รายปของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.5 รวบรวมขอมูลปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช ในระดับรายวิชาและ

สาขา  รวมกับผลการประเมินจาก

อาจารยและนักศึกษา(มคอ.5/6) 

3.6รวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการเพ่ือการพิจารณาผลการจัด

การศึกษาในหลักสูตรรายปการศึกษา 

(มคอ.7) ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ปการศึกษาทุกรายวิชา 

3.7 รวมติดตามนิเทศการจดัการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

ทุกรายวิชาในสาขา  

3.1คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาในสาขา

ก า รพ ย า บ าล ผู ให ญ แ ล ะ

ผูสู งอายุ  ได รับการประกัน

คุณภาพตามกําหนดรายปท่ีใช

หลักสูตรครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2มีหลักฐานเชิงประจักษ ท่ี

นาเชื่อถือ เก่ียวกับผลของการ

บริหารหลักสูตร ในรูปแบบ

งานวิจัย /ผลงานวิชาการ/

บทความ ตามขอกําหนดใน

ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

หลักสูตร(หมวด7) 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

4. พัฒนากระบวนการบรหิาร

คุณภาพการศึกษาระดับ

รายวิชาและสาขา 

4.1 สรุปผลการจัดทํา-พัฒนา-บริหาร

หลักสูตร ตามกําหนดเวลาและการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย 

การรับนักศึกษา หลักเกณฑการ

กําหนดองคประกอบหลักสูตรและ

คุณภาพบัณฑิต คณาจารย และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู รวมท้ังการ

ประเมินผลจากนักศึกษา-อาจารยรวม

สอน ผูรับผิดชอบรายวิชา และ

ผูเก่ียวของ  

4.2 นําเสนอผลการบริหารหลักสูตร 

รายปการศึกษาตอคณะ

กรรมการบรหิารวิชาการ คณบดี  

พรอมรวมวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรตามตัวบงชี้คุณภาพท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 4.4 สรุปขอมูลรายงานคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดตามเวลาและ

เง่ือนไขของมหาวิทยาลัย สภาการ

พยาบาล และสกอ. 

4.1มีขอมูลการดําเนินงาน

หลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 รายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรครบถวน 
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ความอยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การมองภาพองครวมของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและตอบความเปน

วิชาชีพพยาบาลไดครบถวน 

2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

4.การออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

5. การบริหารงานบคุคล และการประสานงาน 

 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

ปริญญาโทหรือเอก ทางการพยาบาลหรือทางการศึกษา 

 

 

ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานบริการสุขภาพหรือในสถาบนัการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ประสบการณดานการสอน/วิทยากร /การเสวนา/การสัมมนา ไมนอยกวา 2 ป 

ประสบการณผูบริหารระดับตน หรือผานการอบรมดานการเปนผูนํา 

 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1. การมองภาพองครวมดวยหลักวิชาการ/หลักเหตุผลของแนวคิดการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

2. ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. การแสดงออกซ่ึงผูท่ีมีความเพียร คนควา และศึกษากระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5.มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
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6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา ในการคิดริเริ่มสรางสรรค การดําเนินการและการรับผิดชอบในผลการกระทํา 

7. แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ และกระตือรือรนตอการทํางานใหสําเร็จไดตามเวลา 

8. สามารถตัดสินใจไดถูกตอง เหมาะสมและทันการ ภายใตขอมูลท่ีครอบคลุมเชิงกวางและลึก 

 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยประจาํสาขาการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอายุ 

12 คน 1.วางแผน ออกแบบ กํากับติดตาม 

และประเมินผลการจัดทํา/พัฒนา

ทุกรายวิชาท่ีรับมอบหมายจาก

หลักสูตร  

2. ประสานงานท้ังภายนอกและ

ภายในคณะ เพ่ือใหไดขอมูล

ครอบคลุมการจัดทํา/พัฒนา/

บริหารรายวิชาสาขาการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอายุและรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของ ท้ังในรูป

เอกสารเปนทางการและไมเปน

ทางการ 

3.วิเคราะหแนวทางจัดการเรียนรู

ไดครบทุกรายวิชาในสาขาการ

พยาบาล และเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร 

4.แกปญหาการนําหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติ ในสาขาการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอายุรวมกับ

คณะกรรมการหลักสูตร 

5. รวมพิจารณากระบวนการ

บริหารรายวิชาในหลักสูตร สาขา

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆท่ีรับมอบหมาย

รายภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

6. ประเมินผลการดําเนินการ

รายวิชาในหลักสูตร ครอบคลุม

อาจารย นักศึกษา ผูเก่ียวของและ

ผูใชบัณฑิต 

 

 

 ดูแล ชวยเหลืองานในพันธกิจอ่ืนๆ

ของคณะ ไดแก การพัฒนา

นักศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ และงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(นางสาววีรภา กาญจนโกเมศ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 
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Job description หัวหนาสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ช่ือตําแหนง หัวหนาสาขา 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค(job purpose) 

1. บริหารจัดการหลักสูตรในระดับรายวิชาในสาขา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๒.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพบัณฑิต ตามวัตถุประสงคหลักสูตร 
 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. การวางแผนนําหลักสูตรสูการ

ปฏิบัติ 

 

1.1 การรวบรวมขอมูลระดับรายวิชา

ในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

ท่ีเก่ียวของกับสาขา เพ่ือการพิจารณา

รวมกับคณะกรรมการหลักสูตร

พิจารณาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

1.2 วิเคราะหขอมูลระดับรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับสาขา เพ่ือเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

1.3 ทบทวนการมอบหมายดําเนินการ

รายวิชาในสาขา ท้ังภาระงานสอน 

และผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอน 

 

1.1ผลการปฏิบั ติงานระดับ

สาขาได เปนขอเสนอในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

แหงชาติ  

1.2 ข อ มู ลการดํ า เนิ น งาน

สอดคลองกับศักยภาพสาขา 

 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการระดับสาขา 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.4 ประชุมสาขา และกําหนดปฏิทิน

งานสาขา ท่ีสอดคลองกับปฏิทิน

วิชาการคณะและมรส. 

1.5 กําหนดผูรับผิดชอบงานในสาขา ท่ี

สอดคลองกับศักยภาพ และแผนการ

พัฒนาอาจารย รายปการศึกษาและ

รายภาคการศึกษา 

1.4 เพ่ื อ ต อบ สน องเกณ ฑ

ประกัน คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร   

1.5 แผนการพัฒนาบุคลากร

ระดับสาขาสอดคลองกับการ

บริหารคุณภาพคณะ 

2.ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

 

2.1ประชุมรวมในสาขา เพ่ือมอบหมาย

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในสาขา  /การบูรณาการ/การ

ทํ า วิ จั ย /ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ท่ี

สอดคลองกับแผนการศึกษารายปคณะ 

 2.2 นําเสนอแผนการออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน(course design) 

แ ล ะ ภ า ร กิ จ ด า น ต า ง ๆ  ใ น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร /

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

2.3ร วมประชุม กับคณ ะกรรมการ

บริหารวิชาการในการพิจารณาการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในหลักสูตร ทุกสาขา 

กอนเปดภาคการศึกษา (มคอ.3/4) 

2.4 กํ าหนดกระบวนการวิพ ากษ

ข อสอบ   วิ เค ราะห ข อสอบ  และ

ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร

ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาใน

สาขา 

2.5 ติดตามการประเมินผลทุกรายวิชา 

จากผูรับผิดชอบรายวิชา ประกอบดวย 

การประเมินผลอาจารยผูรวมสอน และ

นักศึกษา 

2.1 การออกแบบรายวิชาเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักสูตร 

 

 

 

2.2 มี ก าร ดํ า เนิ น งาน ต าม

ก รอ บ ม าต รฐ าน ฯ  ร าย ป

การศึกษา 

 

 

2.3 ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม

กระบวนการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ ระดับรายวิชา ในการ

ดํ า เนิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.4 การวัดผลสั มฤทธิ์  ท่ี มี

คุณภาพสะทอนถึงการบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

2.6 รวมพิจารณากระบวนการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในสาขา 

และนอกสาขา 

3. การประเมินผลคุณภาพการ

จัดการศึกษาในหลักสูตร 

3.1 ติดตามผลลัพธการเรียนรู การ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

พรอมการสรุปการจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชาในสาขา (มคอ.5/6) 

3.2 รวมพิจารณา มคอ. 5/6 ทุกสาขา

รายภาคการศึกษา 

3.3 รวมกับกรรมการหลักสูตรจัดทํา

มคอ.7รายปการศึกษา 

3.4 ทบทวนผลลัพธของสาขา กับ

ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ท่ีกําหนดใน

หมวด7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

รายปของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.5 รวบรวมขอมูลปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช ในระดับรายวิชาและ

สาขา  รวมกับผลการประเมินจาก

อาจารยและนักศึกษา(มคอ.5/6) 

3.6รวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการเพ่ือการพิจารณาผลการจัด

การศึกษาในหลักสูตรรายปการศึกษา 

(มคอ.7) ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ปการศึกษาทุกรายวิชา 

3.7 รวมติดตามนิเทศการจัดการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

ทุกรายวิชาในสาขา  

3.1คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาในสาขา

การพยาบาลอนามัยชุมชน 

ไดรับการประกันคุณภาพตาม

กําหนดรายป ท่ี ใชหลักสูตร

ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2มีหลักฐานเชิงประจักษ ท่ี

นาเชื่อถือ เก่ียวกับผลของการ

บริหารหลักสูตร ในรูปแบบ

งานวิจัย /ผลงานวิชาการ/

บทความ ตามขอกําหนดใน

ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

หลักสูตร(หมวด7) 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

4. พัฒนากระบวนการบรหิาร

คุณภาพการศึกษาระดับ

รายวิชาและสาขา 

4.1 สรุปผลการจัดทํา-พัฒนา-บริหาร

หลักสูตร ตามกําหนดเวลาและการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย 

การรับนักศึกษา หลักเกณฑการ

กําหนดองคประกอบหลักสูตรและ

คุณภาพบัณฑิต คณาจารย และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู รวมท้ังการ

ประเมินผลจากนักศึกษา-อาจารยรวม

สอน ผูรับผิดชอบรายวิชา และ

ผูเก่ียวของ  

4.2 นําเสนอผลการบริหารหลักสูตร 

รายปการศึกษาตอคณะ

กรรมการบรหิารวิชาการ คณบดี  

พรอมรวมวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรตามตัวบงชี้คุณภาพท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 4.4 สรุปขอมูลรายงานคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดตามเวลาและ

เง่ือนไขของมหาวิทยาลัย สภาการ

พยาบาล และสกอ. 

4.1มีขอมูลการดําเนินงาน

หลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 รายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรครบถวน 
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ความอยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การมองภาพองครวมของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและตอบความเปน

วิชาชีพพยาบาลไดครบถวน 

2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

4.การออกแบบรายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 

5. การบริหารงานบคุคล และการประสานงาน 

 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

ปริญญาโทหรือเอก ทางการพยาบาลหรือทางการศึกษา 

 

 

ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานบริการสุขภาพหรือในสถาบนัการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ประสบการณดานการสอน/วิทยากร /การเสวนา/การสัมมนา ไมนอยกวา 2 ป 

ประสบการณผูบริหารระดับตน หรือผานการอบรมดานการเปนผูนํา 

 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1. การมองภาพองครวมดวยหลักวิชาการ/หลักเหตุผลของแนวคิดการพยาบาลอนามัยชุมชน 

2. ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. การแสดงออกซ่ึงผูท่ีมีความเพียร คนควา และศึกษากระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5.มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
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6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา ในการคิดริเริ่มสรางสรรค การดําเนินการและการรับผิดชอบในผลการกระทํา 

7. แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ และกระตือรือรนตอการทํางานใหสําเร็จไดตามเวลา 

8. สามารถตัดสินใจไดถูกตอง เหมาะสมและทันการ ภายใตขอมูลท่ีครอบคลุมเชิงกวางและลึก 

 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยประจําสาขาการพยาบาล

อนามัยชุมชน 

5 คน 1.วางแผน ออกแบบ กํากับติดตาม 

และประเมินผลการจัดทํา/พัฒนา

ทุกรายวิชาท่ีรับมอบหมายจาก

หลักสูตร  

2. ประสานงานท้ังภายนอกและ

ภายในคณะ เพ่ือใหไดขอมูล

ครอบคลุมการจัดทํา/พัฒนา/

บริหารรายวิชาสาขาการพยาบาล 

อนามัยชุมชนและรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของ ท้ังในรูป

เอกสารเปนทางการและไมเปน

ทางการ 

3.วิเคราะหแนวทางจัดการเรียนรู

ไดครบทุกรายวิชาในสาขาการ

พยาบาล และเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร 

4.แกปญหาการนําหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติ ในสาขาการพยาบาล

อนามัยชุมชนรวมกับ

คณะกรรมการหลักสูตร 

5. รวมพิจารณากระบวนการ

บริหารรายวิชาในหลักสูตร สาขา

การพยาบาลอนามัยชุมชน รวมท้ัง
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

รายวิชาอ่ืนๆท่ีรับมอบหมายราย

ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

6. ประเมินผลการดําเนินการ

รายวิชาในหลักสูตร ครอบคลุม

อาจารย นักศึกษา ผูเก่ียวของและ

ผูใชบัณฑิต 

 

 

 ดูแล ชวยเหลืองานในพันธกิจอ่ืนๆ

ของคณะ ไดแก การพัฒนา

นักศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ และงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(นางสาวประภัสสร อักษรพันธ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนาศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 



94 

 

Job description หัวหนาสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

ช่ือตําแหนง หัวหนาสาขา 

กลุมงาน/ฝาย ฝายวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค(job purpose) 

1. บริหารจัดการหลักสูตรในระดับรายวิชาในสาขา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๒.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพบัณฑิต ตามวัตถุประสงคหลักสูตร 
 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. การวางแผนนําหลักสูตรสูการ

ปฏิบัติ 

 

1.1 การรวบรวมขอมูลระดับรายวิชา

ในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

ท่ีเก่ียวของกับสาขา เพ่ือการพิจารณา

รวมกับคณะกรรมการหลักสูตร

พิจารณาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

1.2 วิเคราะหขอมูลระดับรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับสาขา เพ่ือเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร 

1.3 ทบทวนการมอบหมายดําเนินการ

รายวิชาในสาขา ท้ังภาระงานสอน 

และผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอน 

 

1.4 ประชุมสาขา และกําหนดปฏิทิน

งานสาขา ท่ีสอดคลองกับปฏิทิน

1.1ผลการปฏิบั ติงานระดับ

สาขาได เปนขอเสนอในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

แหงชาติ  

1.2 ข อ มู ลการดํ า เนิ น งาน

สอดคลองกับศักยภาพสาขา 

 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการระดับสาขา 

 

 

 

1.4 เพ่ื อ ต อบ สน องเกณ ฑ

ประกัน คุณภาพการศึกษา
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

วิชาการคณะและมรส. 

1.5 กําหนดผูรับผิดชอบงานในสาขา ท่ี

สอดคลองกับศักยภาพ และแผนการ

พัฒนาอาจารย รายปการศึกษาและ

รายภาคการศึกษา 

ระดับหลักสูตร   

1.5 แผนการพัฒนาบุคลากร

ระดับสาขาสอดคลองกับการ

บริหารคุณภาพคณะ 

2.ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

 

2.1ประชุมรวมในสาขา เพ่ือมอบหมาย

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในสาขา  /การบูรณาการ/การ

ทํ า วิ จั ย /ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ท่ี

สอดคลองกับแผนการศึกษารายปคณะ 

 2.2 นําเสนอแผนการออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน(course design) 

แ ล ะ ภ า ร กิ จ ด า น ต า ง ๆ  ใ น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร /

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

2.3ร วมประชุม กับคณ ะกรรมการ

บริหารวิชาการในการพิจารณาการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในหลักสูตร ทุกสาขา 

กอนเปดภาคการศึกษา (มคอ.3/4) 

2.4 กํ าหนดกระบวนการวิพ ากษ

ข อสอบ   วิ เค ราะห ข อสอบ  และ

ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร

ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาใน

สาขา 

2.5 ติดตามการประเมินผลทุกรายวิชา 

จากผูรับผิดชอบรายวิชา ประกอบดวย 

การประเมินผลอาจารยผูรวมสอน และ

นักศึกษา 

2.6 รวมพิจารณากระบวนการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในสาขา 

2.1 การออกแบบรายวิชาเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักสูตร 

 

 

 

2.2 มี ก าร ดํ า เนิ น งาน ต าม

ก รอ บ ม าต รฐ าน ฯ  ร าย ป

การศึกษา 

 

 

2.3 ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม

กระบวนการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ ระดับรายวิชา ในการ

ดํ า เนิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.4 การวัดผลสั มฤทธิ์  ท่ี มี

คุณภาพสะทอนถึงการบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

และนอกสาขา 

3. การประเมินผลคุณภาพการ

จัดการศึกษาในหลักสูตร 

3.1 ติดตามผลลัพธการเรียนรู การ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

พรอมการสรุปการจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชาในสาขา (มคอ.5/6) 

3.2 รวมพิจารณา มคอ. 5/6 ทุกสาขา

รายภาคการศึกษา 

3.3 รวมกับกรรมการหลักสูตรจัดทํา

มคอ.7รายปการศึกษา 

3.4 ทบทวนผลลัพธของสาขา กับ

ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ท่ีกําหนดใน

หมวด7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

รายปของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

3.5 รวบรวมขอมูลปญหาการนํา

หลักสูตรไปใช ในระดับรายวิชาและ

สาขา  รวมกับผลการประเมินจาก

อาจารยและนักศึกษา(มคอ.5/6) 

3.6รวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการเพ่ือการพิจารณาผลการจัด

การศึกษาในหลักสูตรรายปการศึกษา 

(มคอ.7) ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ปการศึกษาทุกรายวิชา 

3.7 รวมติดตามนิเทศการจัดการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

ทุกรายวิชาในสาขา  

3.1คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาในสาขา

การพยาบาลสุขภาพจิตและ

จิ ต เวช  ได รั บ ก ารป ระ กั น

คุณภาพตามกําหนดรายปท่ีใช

หลักสูตรครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2มีหลักฐานเชิงประจักษ ท่ี

นาเชื่อถือ เก่ียวกับผลของการ

บริหารหลักสูตร ในรูปแบบ

งานวิจัย /ผลงานวิชาการ/

บทความ ตามขอกําหนดใน

ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

หลักสูตร(หมวด7) 

 

 

 

4. พัฒนากระบวนการบรหิาร

คุณภาพการศึกษาระดับ

4.1 สรุปผลการจัดทํา-พัฒนา-บริหาร

หลักสูตร ตามกําหนดเวลาและการ

4.1มีขอมูลการดําเนินงาน

หลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

รายวิชาและสาขา ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย 

การรับนักศึกษา หลักเกณฑการ

กําหนดองคประกอบหลักสูตรและ

คุณภาพบัณฑิต คณาจารย และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู รวมท้ังการ

ประเมินผลจากนักศึกษา-อาจารยรวม

สอน ผูรับผิดชอบรายวิชา และ

ผูเก่ียวของ  

4.2 นําเสนอผลการบริหารหลักสูตร 

รายปการศึกษาตอคณะ

กรรมการบรหิารวิชาการ คณบดี  

พรอมรวมวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรตามตัวบงชี้คุณภาพท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 4.4 สรุปขอมูลรายงานคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดตามเวลาและ

เง่ือนไขของมหาวิทยาลัย สภาการ

พยาบาล และสกอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 รายงานการประเมินตนเอง

ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรครบถวน 

 

ความอยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การมองภาพองครวมของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและตอบความเปน

วิชาชีพพยาบาลไดครบถวน 

2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

4.การออกแบบรายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 

5. การบริหารงานบคุคล และการประสานงาน 
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คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

ปริญญาโทหรือเอก ทางการพยาบาลหรือทางการศึกษา 

 

 

ประสบการณการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานบริการสุขภาพหรือในสถาบนัการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ประสบการณดานการสอน/วิทยากร /การเสวนา/การสัมมนา ไมนอยกวา 2 ป 

ประสบการณผูบริหารระดับตน หรือผานการอบรมดานการเปนผูนํา 

 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1. การมองภาพองครวมดวยหลักวิชาการ/หลักเหตุผลของแนวคิดการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

2. ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. การแสดงออกซ่ึงผูท่ีมีความเพียร คนควา และศึกษากระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร 

4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5.มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 

6. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา ในการคิดริเริ่มสรางสรรค การดําเนินการและการรับผิดชอบในผลการกระทํา 

7. แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ และกระตือรือรนตอการทํางานใหสําเร็จไดตามเวลา 

8. สามารถตัดสินใจไดถูกตอง เหมาะสมและทันการ ภายใตขอมูลท่ีครอบคลุมเชิงกวางและลึก 

 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยประจําสาขาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช 

5 คน 1.วางแผน ออกแบบ กํากับติดตาม 

และประเมินผลการจัดทํา/พัฒนา

ทุกรายวิชาท่ีรับมอบหมายจาก

หลักสูตร  

2. ประสานงานท้ังภายนอกและ

ภายในคณะ เพ่ือใหไดขอมูล

ครอบคลุมการจัดทํา/พัฒนา/

บริหารรายวิชาสาขาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชและรายวิชา

ในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ ท้ังในรูป

เอกสารเปนทางการและไมเปน

ทางการ 

3.วิเคราะหแนวทางจัดการเรียนรู

ไดครบทุกรายวิชาในสาขาการ

พยาบาล และเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร 

4.แกปญหาการนําหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติ ในสาขาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชรวมกับ

คณะกรรมการหลักสูตร 

5. รวมพิจารณากระบวนการ

บริหารรายวิชาในหลักสูตร สาขา

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆท่ีรับมอบหมาย

รายภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

6. ประเมินผลการดําเนินการ

รายวิชาในหลักสูตร ครอบคลุม

อาจารย นักศึกษา ผูเก่ียวของและ

ผูใชบัณฑิต 

 

 

 ดูแล ชวยเหลืองานในพันธกิจอ่ืนๆ

ของคณะ ไดแก การพัฒนา
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

นักศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ และงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(นายธวัชชัย ทีปะปาล) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.นิตยา ศรีสุข) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 



101 
 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 

 

ช่ือตําแหนง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 

กลุมงาน/ฝาย กิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา คณบดี 

 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1.เพ่ือกํากับติดตามงานและพัฒนานักศึกษาในเชิงการเพ่ิมประสบการณและสงเสริมวิชาการวิชาชีพ         

นอกหลักสูตร สอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.เพ่ือกํากับติดตามงานบริการวิชาการและงานวิเทศสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือกํากับดูแลควบคุมการดําเนินงานการศึกษาตอเนื่องและการจัดหารายไดใหมีประสิทธิภาพ 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1. งานนโยบาย งบประมาณ และ

การบริหาร 

1.1พัฒนาและออกแบบ นโยบาย 

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน 

เพ่ือการพัฒนานักศึกษาแบบองค

รวม  

1.2กําหนด เป าหมายและแนว

ท า งก า ร ทํ า ง า น ด า น กิ จ ก า ร

นักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

และแผนคณะ  

1.3 กํากับดูแลการจัดทําแผนงาน

และงบประมาณประจําปในสวนท่ี

เก่ียวของกับกิจการนักศึกษาและ

การบริการวิชาการ 

1.4 กํ า กับดูแลและดําเนิ นการ

ขับเคลื่อนตัวบงชี้ตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

1.5 วางแผนโครงการ/กิจกรรม 

-มี แ ผ น งาน แ ล ะ งบ ป ระ ม าณ

ประจําป ท่ีตอบสนองการพัฒนา

นักศึกษาดานกิจการนักศึกษาแบบ

องครวมและการบริการวิชาการ

โดยดําเนินการใหมีความสอดคลอง

กับนโยบายแผนคณะและตัวบงชี้

ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา ชัดเจน 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ติ ดตามตรวจสอบดํ า เนิ น การ

โครงการ/กิจกรรม รวมกับหัวหนา

งานฝ าย พัฒ นานั ก ศึกษา  ฝ าย

บริการวิชาการแกสังคมและงาน

วิเทศสัมพันธ ฝายงานการศึกษา

ตอเนื่องและการจัดหารายได 

1.6กํ า กั บ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช

งบประมาณดําเนินการโครงการ/

กิ จ ก ร รม ต าม ภ า ร กิ จ ท่ี ได รั บ

ม อ บ ห ม า ย ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม

กําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ  

1.7 ส ร างระบบและกล ไกการ

พัฒนาใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสวนรวม  

1.8 สงเสริมและพัฒนาองคความรู

ด า น วิ ช า ก า ร แ ก บุ ค ล า ก ร ท่ี

ปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา 

และร วม ป ระ เมิ น ผล งาน ขอ ง

บุ คลากรสายวิชาการในงาน ท่ี

เก่ียวของ 

1.9 อนุ มัติ  ลงนาม และปฏิบั ติ

ภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

2. งานบริหารกิจการนัก ศึกษา 

ประกอบดวย 

1.งานพัฒนานักศึกษา 

2.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.งานแนะแนวและใหคําปรึกษา   

4.งานสวัสดิการและทุนการศึกษา

นักศึกษา 

5.งานสโมสรนักศึกษาและชมรม   

2.1พั ฒ น า แ ผ น ง า น เ พ่ื อ ใ ห

สอดคลองและดําเนินการไดอยางมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพนักศึกษา 

2.2 กํ า กั บ  ดู แ ล ก า ร ดํ า เนิ น

โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เชน การฝกอบรม การประกวด /

แขงขัน ประชุมวิชาการ การศึกษา

-มีการบริหารกิจการนักศึกษา ตาม

แผนงานและงบประมาณประจําป

เพ่ือใหสอดคลองและดําเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

6.งานศิษยเกาสัมพันธ ดูงานของนักศึกษา ฯลฯ 

2.3ประสานงานระหวางคณะกับ

มหาวิท ยาลั ย ใน เรื่ อ งของการ

จัดสรรทุนการศึกษา วินัย และ

สวัสดิการของนักศึกษา  

2.4 กํ า กั บ ดู แ ล ง าน ฝ ก อ บ รม

นักศึกษาดานความประพฤติของ

นักศึกษาให เปนไปตามระเบียบ    

คํ าสั่ ง  ป ระกาศของคณ ะและ

มหาวิทยาลัย 

2.5 กํากับดูแลและบริหารจัดการ

ระบบงานทุน วินัย และสวัสดิการ

นั ก ศึ กษ า โดยป ระสาน ความ

รวมมือเก่ียวกับทุนการศึกษาท้ัง

จากแหลงทุนภายในและภายนอก 

ตลอดจนการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือ

ขอรับทุนการศึกษาและรางวัล 

ตางๆ  

2.6 กํ า กั บ ดู แ ล ค ว บ คุ ม ก า ร

ดํ า เนิ น ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า

นักศึกษาและโครงการกิจกรรม

ตางๆ ใหดําเนินงานเปนไป ตาม

งบประมาณและแผนงาน 

2.7 สรางและพัฒนาความรวมมือ

กับ ห น ว ย งาน ท้ั งภ าย ใน แ ล ะ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 

2.8พัฒ นาและออกแบบระบบ

ก ล ไก เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ให

คํ าป รึ ก ษ า ใน ก ารดํ า เนิ น ก า ร

โครงการ/กิ จกรรมแก ส โมส ร

นักศึกษา และกลุมกิจกรรมตางๆ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ของนักศึกษา รวมท้ังสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพตามความสนใจ

และสมรรถนะของนักศึกษา 

 2.9 กํากับดูแลขอมูลบัณ ฑิต ท่ี

สําเร็จการศึกษาของทุกสาขา และ

ประสานงานกับกลุมศิษยเกาและ

หนวยงานภายนอกใน กิจกรรม

ตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

2.10 ปฏิบั ติ งานช วย เหลืองาน

ต างๆ ของคณ ะฯ ตาม ท่ี ได รับ

มอบหมาย 

3. การบริหารงานบริการวิชาการ

และงานวิเทศสัมพันธ 

3.1 กําหนดแผนงานและกํากับ

ดูแลแผนงานและกิจกรรมการ

บริการวิชาการแกชุมชน 

3.2 สรางและพัฒนาความรวมมือ

ทางวิชาการกับองคกร บุคคล ท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต

และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3 กํากับดูแลการดําเนินงานของ

งานบริการวิชาการและงานวิเทศ

สั ม พั น ธ ให ส อดค ล อ ง กั บ ก าร

ประกันคุณภาพ 

-บุคลากรมีความสามารถในการ

บริการวิช าการแกชุ มชน  โดย

บูรณาการกับการเรียนการสอน

แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

4.การศึกษาตอเนื่องและการจัดหา

รายได 

4.1กํ า กั บ ดู แ ล ค ว บ คุ ม ก า ร

ดําเนินงานการศึกษาตอเนื่องและ

ก า ร จั ด ห า ร าย ได ท้ั ง รู ป แ บ บ

กิจกรรมและโครงการตางๆ ให

ดําเนินงานเปนไป ตามงบประมาณ

และแผนงาน 

 

-คณะมีรายไดจากการดําเนินงาน

การศึกษาตอเนื่องและการจัดหา

รายไดในรูปแบบตางๆ 
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ความยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การจัดโครงการบางครั้งไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีกิจกรรมนอกแทรกจากกิจกรรมเดิมท่ีกําหนดไว

กอน 

2.การจัดกิจกรรมบางครั้งไมสอดคลองกับชวงเวลาในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

3.การโนมนาวหรือปลูกฝงจริยธรรม คานิยมตางๆในนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันทําไดคอนขางยาก 

4.งานแตละสวนมีความยากงายแตกตางกันตามชวงเวลา แตมีความจําเปนสําหรับนักศึกษา 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา

มหาวิทยาลัยรับรอง 

 

ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการสอนหรือประสบการณดานการบริหาร มาแลวไมนอยกวา 3 ปในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1.มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเสียสละ มีความกระตือรือลน 

2.มีการสื่อสารท่ีดี มีความสามารถในการประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ 

3.มีความคิดสรางสรรค มีแรงบันดาลใจในการทํางาน 

4.มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับกิจการนักศึกษา 

5.มีความรูความเขาใจการบริหารจัดการองคกรเปนอยางดี  

6.มีความเปนผูนํา มีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานดานตางๆ ของ คณะฯ 
 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 
 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

งานกิจการนักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หั วหน างาน กิจการนัก ศึกษา ศิษย เก า

สัมพันธ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

1 

 

 

 

 

-ควบคุมติดตามและดําเนินงานกิจการ

นักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายคณะและตัว

บ งชี้ ต าม เกณ ฑ ก ารป ระ กัน คุณ ภ าพ

การศึกษา 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

งานพัฒนานักศึกษา 2 ดําเนินการและจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะหลัก 

รวมกับดําเนินโครงการตามวาระตางๆ 

ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

งานแนะแนวและใหคําปรึกษา 2 ดําเนินงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา

แ ก นั ก ศึ ก ษ า ท่ี มี ป ญ ห า ใน เรื่ อ งต า ง 

ๆ  เชน  การเรียน  การปรับตัว  ปญหา

ครอบครัว  การใชชีวิต  เปนตน  

งานสโมสรนักศึกษาและชมรม   2 ควบคุมดูแลการดําเนินงานสโมสรนักศึกษา

และชมรม ตางๆตอบสนองความตองการ

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

งานสวัสดิการและทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษา 

2 ดูแลและดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามี

ความพรอมและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะแกการเรียนรู ดูแล

ติ ด ต า ม ด า น สุ ข ภ า พ  ป ร ะ กั น ชี วิ ต 

ทุนการศึกษา  การจัดหางานพิ เศษใน

ระหวางเรียน เปนตน 

งานศิษยเกาสัมพันธ 2 -ดําเนินงานดานกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถาบัน 

ประสานงานและจัด กิจกรรมสํ าหรับ

สมาชิก  ตลอดจนการทําบั ตรสมาชิก

สมาคมศิษยเกา 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 -สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา เปนตน 

-จัดกิจกรรมหลักเพ่ือเปนการปลูกฝง     

คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ 

ทัศนคติ  และคานิยมท่ีเหมาะสม  

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หั วหน างานบริการวิชาการและวิ เทศ

สัมพันธ 

 

1 

 

 

-วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณประจําป  โครงการบริการ

วิชาการตางๆ งานวิเทศสัมพันธ 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

  -ติดตามการดําเนินงานบริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ  

-ประเมินการดําเนินโครงการตามนโยบาย

แผนคณ ะและตัวบ งชี้ ต าม เกณ ฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

-สังเคราะหความรูและประสบการณจาก

ก าร ให บ ริ ก า รวิ ช าก ารม า ใช ใน ก าร

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

-งานบริการวิชาการ  

 

3 -วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณประจําป  โครงการบริการ

วิชาการตางๆ 

-ดําเนินงานบริการวิชาการท้ังภายในและ

ภายนอกคณะ  

-สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย

แผนคณ ะและตัวบ งชี้ ต าม เกณ ฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานวิเทศสัมพันธ 

 

3 

 

-ประสานและพัฒนาความรวมมือกับ

องคกร บุคคล ท้ั งภายในประเทศและ

ตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาดานการผลิต

บัณฑิตและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

-สรุปผลการดําเนินโครงการงานวิเทศ

สัมพันธตามนโยบายแผนคณะและตัวบงชี้

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานการศึกษาตอเนื่องและการจัดหารายได 

-หัวหนางานการศึกษาตอเนื่องและการ

จัดหารายได 

1 -ควบคุมติดตามและดําเนินงานการศึกษา

ตอเนื่องและการจัดหารายไดตามนโยบาย

คณะ 

-งานการศึกษาตอเนื่อง 3 -พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดอบรม

ตางๆ ตรงตามความตองการของผูเขารับ

การอบรม 

-งานจัดหารายได 2 -จัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนกิจการภายใน

ของคณะพยาบาลศาสตร 
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ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

งานกิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

 

(นางวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

 

(นางวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 

หัวหนางานพัฒนานักศึกษา 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 
 

หัวหนางานการศึกษาตอเนื่องและการจดัหารายได 

อาจารยรุงกานต พลายแกว 
 

หัวหนางานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ดร.อรัญญา รักหาบ 

 

รองคณบดีกิจการนักศึกษา 

และสงเสริมวิชาการ 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 
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งานพัฒนานักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ชื่อตําแหนง หัวหนางานพัฒนานักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุมงาน/ฝาย กิจการนักศึกษาและสงเสริมวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 

 

วัตถุประสงค (Job purpose) 

1.เพ่ือดําเนินงานตามระบบและกลไก มุงเนนสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ศิษยเกา

สัมพันธ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอนโยบายและเปาหมายในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี และนโยบาย

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานกิจการนักศึกษาศิษยเกาสัมพันธและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.สงเสริมการพัฒนางานกิจการ

นักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธและ

ทํานุศิลปะวัฒนธรรม 

1.1วางแผนกลยุท ธ ด านการ

พัฒนานักศึกษา ใหสอดคลองกับ

บ ริบ ท ต า งๆ  เช น ม าต รฐ าน

คุณวุฒิ อุดมศึกษา เอกลักษณ   

อัตลักษณบัณฑิต การเขาสูการ

เปนประชาคมอาเซียน 

1.2กําหนดระบบและกลไกการ

พัฒนางานพัฒนานักศึกษา 

1.3ควบคุมติดตามการดําเนินงาน

ของงานดาน กิจการนัก ศึกษา 

ศิ ษ ย เก า สั ม พั น ธ แ ล ะ ทํ า นุ

ศิลปะวัฒนธรรมท่ีรับผิดชอบ ให

เป น ไป ต า ม ก ร อ บ น โย บ า ย 

เปาหมาย ของคณะ 

 

 

-นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพ

ตามสมรรถนะท่ีสังคมตองการ มี

ความโดดเดนตามอัตลักษณของ

การเปนบัณฑิต 

-มี แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ท่ี

สอดคลองกับTQF และอัตลักษณ 

-มีแผนของสโมสรนั ก ศึกษาท่ี

สอดคลองกับแผนของงานพัฒนา

นักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-นักศึกษามีผลงาน/ชิ้นงานเขา

รวมในเวทีวิชาการระดับชาติ /

นานาชาติ 

-มี เค รื อ ข า ย นั ก ศึ ก ษ า ท้ั ง ใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

2.ผลักดันการพัฒนางานกิจการ

นักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ

และทํานุศิลปะวัฒนธรรม 

2.1ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น

ดํา เนินงานโครงการ/กิจกรรม

เส ริ ม ห ลั ก สู ต ร ท่ี ส ร า ง เส ริ ม

ศักยภาพนักศึกษาให มีผลการ

เรียนรูต ามมาตรฐาน คุณ วุฒิ

อุ ด ม ศึ ก ษ า ใน ด า น กิ จ ก า ร

นักศึกษาศิษยเกาสัมพันธและ

ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

2.2 กําหนดแนวทาง ติดตาม ให

คําปรึกษา ในการพัฒนานักศึกษา

ท่ี ส ง เสริมผลการเรียน รู ต าม

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

2.3 ประสานการดําเนินงานกับ

หนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ตลอดจนรวมสราง

เค รื อ ข า ย ค ว าม ร ว ม มื อ เ พ่ื อ

สนับสนุนการดําเนินงานดาน

กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทํ า นุ

ศิลปะวัฒนธรรม 

2.4 สรุปผลการดําเนินงานดาน

กิจการนักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธ

และทํานุ ศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือ

เสนอคณบดีทราบ  

2.5 ดํ า เนิ น ก า ร ใ น ภ า ร กิ จ

นอกเหนือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-ศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสาร และ

ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ท่ี ค ณ ะ ได จั ด

ใหบริการสําหรับสมาชิก มีการ

สังสรรค แลกเปลี่ยนความรู สิทธิ

พิเศษในการเขารวมประชุม 

-มีฐานขอมูลของศิษยเกาทุกคน 

-บัณฑิตทุกคนเปนสมาชิกสมาคม

ศิษยเกา 

-มีเครือขายกับหนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ทํ า นุ

ศิลปะวัฒนธรรม 

-มี ก า ร อ นุ รั ก ษ สื บ ส า น

ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 

ตําแหนง จํานวน

คน 

ขอบเขตงานโดยยอ 

งานพัฒนานักศึกษา 2 ดําเนินการและจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ตามสมรรถนะหลัก รวมกับดําเนินโครงการตามวาระ

ตางๆ ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

งานแนะแนวและใหคําปรึกษา 2 ดําเนินงานแนะแนวและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมี

ป ญ ห า ใน เรื่ อ ง ต า ง  ๆ   เช น   ก า ร เรี ย น   ก า ร

ปรับตัว  ปญหาครอบครัว  การใชชีวิต  เปนตน  

งานสโมสรนักศึกษาและชมรม   2 ควบคุมดูแลการดําเนินงานสโมสรนักศึกษาและชมรม 

ตางๆตอบสนองความตองการและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

งานสวัสดิการและทุนการศึกษา

สําหรับนักศึกษา 

2 ดูแลและดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามีความพรอม

และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะแกการ

เรี ย น รู  ดู แ ล ติ ด ต าม ด า น สุ ข ภ าพ  ป ร ะ กั น ชี วิ ต 

ทุนการศึกษา การจัดหางานพิเศษในระหวางเรียน เปน

ตน 

งานศิษยเกาสัมพันธ 2 -ดําเนินงานดานกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของสถาบัน ประสานงานและจัดกิจกรรม

สําหรับสมาชิก ตลอดจนการทําบัตรสมาชิกสมาคม    

ศิษยเกา 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 -ส ง เส ริ ม แล ะสนั บ ส นุ น กิ จ ก รรม ด าน ทํ านุ บํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 

-จั ด กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก เ พ่ื อ เป น ก า ร ป ลู ก ฝ ง      

คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ  และ

คานิยมท่ีเหมาะสม  
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การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆในงาน 
 

1. งานพัฒนานักศึกษา 
 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในดาน รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม และแกปญหาเปน 

3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และใชทักษะดานการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ 

PDCA ในการดําเนินกิจกรรม 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  

6. เพ่ือพัฒนาความรู และเพ่ิมพูนประสบการณใหนักศึกษา  

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

พัฒนานักศึกษา 1.จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค  สมรรถนะชั้นป  และเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

2.จัด กิจกรรมใหความรูแกนั ก ศึกษา

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือให

นักศึกษาเขาใจ และมีทักษะการนําวงจร

คุณ ภ าพ  PDCA มาใช ใน การดํ า เนิ น

กิจกรรม 

3.บริการขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรมนักศึกษาผานทางweb page 

4.ประสานงาน ติดตามกํากับดูแล เปนท่ี

ปรึกษา อํานวยความสะดวก ตลอดจนให

ความรวมมือในงานท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนานักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษา

-นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพ

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค และตามสมรรถนะชั้นป 

ปฏิบัติตัวอยูในกฎ ระเบียบวินัย

ของคณะพยาบาลศาสตร และ

มหามหาวิทยาลัย และสําเร็จเปน

บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

เขารวมกิจกรรมของคณะ และกิจกรรมท่ี

ทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน  

5.สงเสริมใหนัก ศึกษาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ของคณะพยาบาล

ศาสตร และมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

6.หาแหลงทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

 

2. งานแนะแนวและใหคําปรึกษา 
 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1.เพ่ือชวยใหนักศึกษาท่ีมารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจตนเอง เกิดความรับผิดชอบในการชวยเหลือ

ตนเอง มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตในการเรียนไดอยางมีความสุข  

2.ใหคําปรึกษาจากการสงตอจากอาจารยท่ีปรึกษาในกรณีท่ีมีปญหาซับซอน มีความเรงดวนหรือตองการ

คําปรึกษา 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

แนะนําและใหคําปรึกษา

แกนักศึกษา 

1. คัดกรองสุขภาพจิตของนักศึกษาทุกชั้นป

เม่ือตนปการศึกษา โดยคัดกรองความเครียด

และภาวะซึมเศรา หากพบนักศึกษาท่ี มี

ความเครียดและภาวะซึมเศรา ใหอาจารยท่ี

ปรึกษาสงตอขอมูล ฝายแนะแนวและให

คําปรึกษาใหการชวยเหลือ 

2. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนท่ีมีความ

ประสงคขอใชบริการการใหคําปรึกษา 

3. แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาท่ีมาขอรับ

บริการท้ังแบบสวนตัวและแบบกลุม 

4. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหาดาน

นักศึกษาเรียนรูและเขาใจตนเอง 

เกิ ด ค วาม รั บ ผิ ด ช อบ ใน การ

ชวยเหลือตนเอง มีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตใน

การเรียนไดอยางมีความสุข 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

จิตใจในกลุมท่ีมีผลการเรียนไมผานเกณฑจาก

การส งต อข อ มูลจากอาจารย ท่ี ปรึกษา/

ครอบครัวคุณธรรม  

5. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหาซับซอน

จากก ารส งต อ จ ากอาจ ารย ท่ี ป รึ กษ า/

ครอบครัว คุณ ธรรม  รวม ท้ั งดํ า เนิ นการ

แกปญหารวมกับนักศึกษา ผูปกครองและ

บุคคลท่ีเก่ียวของ 

6..ใหการแนะแนวการดําเนินชีวิตในสังคม   

พหุวัฒนธรรม 

 

3.งานศิษยเกาสัมพันธ 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1.เพ่ือดําเนินงานดานกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธมุงสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาเกากับสถาบัน เพ่ิม

ความรูความสามารถในการใหบริการท่ีมีความทันสมัย 

2.เพ่ือเปนเครือขายในการติดตอประสานงานดานตางๆของคณะ 

3.เพ่ือเชิดชูศิษยเกาท่ีทําคุณประโยชนแกสถาบันและสังคม เปนแบบอยางท่ีดีใหรุนนองตอๆไป 
 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 
 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ส นั บ ส นุ น ง าน ศิ ษ ย เก า

สัมพันธ 

1.จัดกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางศิษย

เกากับสถาบัน 

2.จัดอบรมเพ่ิมความรูความสามารถใหแก

ศิษยเกา เพ่ือนําไปพัฒนาการใหบริการท่ีมี

คุณภาพแกผูรับบริการ 

3.ประสานงานกับกลุมศิษยเกาและจัด

กิ จ ก ร ร ม ส ง เส ริ ม ใ ห ศิ ษ ย เ ก า ทํ า

คุณประโยชนแกสถาบัน 

4.คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือขอรับรางวัลตางๆ

-ศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร มี

ความสัมพันธและมีความรักใน

สถาบัน เปนกําลังสําคัญในการ

สรางชื่อเสียงในดานการบริการ

ในระดับจังหวัด ภู มิภาค และ

ประเทศ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ในการทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแก

สถาบัน 

5.จัดทําทําเนียบนักศึกษาทุกชั้นป และ

จัดทําบัตรสมาชิกของคณะและสมาคม

ตางๆเพ่ือสรางความเขมแข็งในวิชาชีพ

ตอไป 

 

 

4.งานสวัสดิการนักศึกษา 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1.เพ่ือสนับสนนุใหนักศึกษามีความพรอมในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะแกการเรียนรู 

การดูแลติดตามดานสุขภาพ ประกันชีวิต เงินทุนการศึกษา 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ดูแลและจัดสวัสดิการ

และสิ่ งสนั บ สนุ นการ

เรี ย น รู ด า น ต า งๆ แ ก

นักศึกษา 

1.ดูแลดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามีความ

พรอมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งแวดลอมท่ี

เหมาะแกการเรียนรู การดูแลติดตามดานสุขภาพ 

ประกันชีวิต เงินทุนการศึกษา  

2.จัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 

3.จัดสรรทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสใหไดเรียน

จนสําเร็จ 

4.จัดสรรทุนและการดูแลชวยเหลือนักศึกษาท่ี

ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณตาง ๆ 

5.ดูแลติดตามดานสุขภาพใหกับนักศึกษาทุกชั้นป 

 

นักศึกษาสามารถใชชีวิตใน

การเรียนไดอยางมีความสุข

แ ล ะ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม

หลั กสู ต ร กํ าห นด  มีความ

พรอมเพ่ือกาวสูวิชาชีพอยาง

ภาคภูมิ 
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5.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตุถุประสงค (job purpose) 

1.เพ่ือสืบทอด อนุรักษ ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของไทย 

2.เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของไทย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

สงเสริมและพัฒนางานดาน 

ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

1. ประสานงาน และประชุมกับสํานัก

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุราษฎรธานี เพ่ือรับฟงนโยบาย และ

แผนการดําเนินงานแตละป เพ่ือจัด

โครงการตางๆ ตามพันธกิจของงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. รวมประชุมเปนครั้งคราวเพ่ือแจง

อาจารย  บุ คลกร และจัดนักศึกษา

พ ย าบ าล เพ่ื อ เข า ร ว ม โค ร งก า ร / 

กิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรม   

3. จัดหารายชื่ออาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา ใหเขารวมกิจกรรมของสํานัก

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปน

ครั้งคราว  

4.จั ด โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น  แ ล ะ

งบประมาณท่ีเสนอไวในแตละป และ

เขารวมโครงการ/ กิจกรรม งานดาน

ทํานุบํารุงท้ังของคณะพยาบาลศาสตร 

และของสํ านัก ศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย 

5.สรุปงานตามตัวชี้วัด โดยการรวบรวม

ผลสรุปการจัดโครงการตางๆ เก่ียวกับ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม

แผนงานในแตละป รายงานตอผูบริหาร

นักศึกษาเห็นคุณคาและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพร

สูสากล 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

แ ล ะ สํ า นั ก ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลัย ในทุกไตรมาส 

6.ติดตามและประเมินโครงการตาม

ตัวชี้วัด  

7. เขียน SAR สกอ. สภาการพยาบาล 

และ SAR คณบดี  

8. ประชุมทุกไตรมาสรวมกับอาจารยท่ี

รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิ ล ป วัฒ น ธรรม  เ พ่ื อ ติ ด ต าม งาน 

รับทราบปญหา และแนวทางแกไข   

9. รวมประชุมกับทีมกิจการนักศึกษา 

เม่ือมีงาน หรือโครงการตางๆ  

 

6.งานสโมสรนักศึกษาและชมรม 

วัตถุประสงค (job purpose) 
1.เพ่ือจัดตั้งและสงเสริมการดําเนินงานชมรม/ชุมนุมของคณะพยาบาลศาสตรของนักศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของสโมสรนักศึกษาตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.จัดตั้งชมรม/ชุมนุมของคณะ

พยาบาลศาสตรโดยเนนการมี

สวนรวมของนักศึกษาเปนหลัก 

 

 

1.1สนับสนุนนักศึกษาในการจัดตั้ ง

ชุมนุม ชมรมหรือกลุมตามความถนัด

หรือความตองการ  

1.2 ควบคุมดูแลใหมีอุปกรณเครื่องใช

ใน ช ม รม ให เ พี ย งพ อ แ ล ะ มี ก า ร

บํารุงรักษาเพ่ือใหพรอมใชอยูเสมอ 

1.3 ดํ า เนิ น การให มี ก ารสอน โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

1.4 สงเสริมใหมีการแสดงผลงานใน

-นักศึกษาใชเวลาวางไดอยาง

เปนประโยชน 

-นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน

เอกลักษณความเปนไทย 

-มีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางรุนพ่ี

รุนนอง 

-สรางผลงาน เสริมภาวะความ

เปนผูนําและสรางชื่อเสียงใหกับ

สถาบัน 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

โอกาสตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1.5สงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางพ่ีนองในคณะพยาบาลศาสตร 

ผานการเขารวมชมรมตงๆจากพ่ีสูนอง 

 

 

 

 

2.สงเสริมสนับสนุนดําเนินงาน

สโมสรนักศึกษา 

2.1.สนับสนุนใหนักศึกษามีความรู

ความสามารถในงานประกันคุณภาพ 

การเขียนโครงการ การดําเนินการจัด

โครงการและการประเมินผล 

2.2สงเสริมการกลาแสดงออก การมี

ความคิดสรางสรรค 

2.3 ส งเสริมการเรียนรูการปฏิบั ติ

บทบาทตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มี

ความรับผิดชอบตองาน 

2.4ส งเสริมการดํ าเนิ น งานส โมสร

นักศึกษาตามหลักประชาธิปไตย 

2.5สนับสนุนการดําเนินงานของสโมสร

นัก ศึกษาในการรวม กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

2.6สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษา

ในงานจิตสาธารณะ 

-นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมใน

งานสโมสรนักศึกษา 

-นักศึกษามีความรูความเขาใจ

งานประกัน คุณ ภาพ การจัด

โครงการการประเมินผล 

-นักศึกษามีความคิดสรางสรรค

กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ มี

ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

บทบาทหน าท่ี ของตน เองได

อยางเหมาะสม 
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ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

งานกิจการนักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธและทํานุศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 

งานพัฒนานักศึกษา 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 

อาจารย ถิรวรรณ ทองวล 

 

งานแนะแนวและใหคําปรึกษา 

อาจารยวาท่ีร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข 
อาจารยหงษาวดี โยธาทิพย 

งานสโมสรนักศึกษาและชมรม 

อาจารยเบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน 

อาจารยอริศรา สุขศรี 

งานศิษยเกาสัมพันธ 

อาจารย รชยา ยิกุสังข 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 

 

งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 

อาจารย สุมณฑา โพธบุิตร 

นายฉัตรชัย ศิริแสง 

งานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

อาจารยสุนันทา ลักษธิติกุล 
อาจารยกัญญาภัค เทียนโชติ 

รองคณบดีกิจการนักศึกษา 

และสงเสริมวิชาการ 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 

เลขานุการ 

อาจารยอริศรา สุขศรี 
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งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ช่ือตําแหนง หัวหนางานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

กลุมงาน/ฝาย กิจการนักศึกษาและสงเสริมวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสงเสริมวิชาการ 

 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1.เพ่ือพัฒนาและควบคุมติดตามงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

2.เพ่ือสรางการยอมรับดานการบริการวิชาการสูชุมชน การเสริมสรางศักยภาพของมนุษย และชุมชนอยาง

ยั่งยืน ปฏิบัติภารกิจในการรับใชและนําความรูสูสังคม บนพ้ืนฐานความรูทางวิชาการ และวิชาชีพ  

3.เพ่ือสงเสริมการบูรณาการและสรางองคความรู เชื่อมโยงสูกระบวนการเรียนการสอน 

4.เพ่ือสงเสริมและประสานความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศในการพัฒนานักศึกษาและอาจารย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

1.งานบริการวิชาการ 1.วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจํ าป  โครงการบริการ

วิชาการท่ีบูรณาการกับงานวิจัย 

งานวิชาการและ/หรืองานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.ดํ า เนิ น งานประสาน งาน กับ

บุคลากรในระดับตางๆท้ังภายใน

และภายนอกเพ่ือดําเนินกิจกรรม

ดานการบริการวิชาการสูชุมชน  

3.สงเสริมใหอาจารย ในสาขาวิชา

ตาง ๆ ของคณะฯ จัดทําโครงการ

บริการวิชาการตามความตองการ

ของชุมชนและความเชี่ยวชาญใน

ศาสตรของอาจารย 

4.สรางและพัฒนาเครือขายชุมชน/

แหลงฝกใหมีความเขมแข็งในระดับ

1.มีโครงการบริการวิชาการ บูรณา

ก าร กั บ งาน วิ จั ย  งาน บ ริ ก า ร

วิชาการและ/หรืองานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

2.อาจารย ในสาขาวิชาตาง ๆ ของ

คณะฯมีสามารถในการใหบริการ

วิ ช าการแก ชุ ม ชน  ห รือ เป น ท่ี

ป รึกษ าทางวิ ช าการแก ชุ มชน 

แหลงฝก 

3.เครือขายชุมชน/แหลงฝกมีความ

เขมแข็งในระดับทองถ่ินและหรือ

ภูมิภาค 

4.ไ ด รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร

ดําเนินงานบริการวิชาการจาก

แหลงทุนภายนอก 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ทองถ่ินและหรือภูมิภาค 

5.ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ห ล ง ทุ น

สนับสนุนการดําเนินงานบริการ

วิชาการ 

6.เปน ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก

ชุมชน แหลงฝก และจัดบริการ

วิชาการในโอกาสตางๆ 

7.จั ด ทํ า ส รุ ป ร า ย งาน ผ ล ก า ร        

ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมงาน

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ ส น อ           

ผูบริหาร 

8.ประเมินผลและแกไขปรับปรุง

ขอบกพรองหลังทํากิจกรรมแตละ

ครั้งในรอบป 

9.ป ร ะ ส า น งา น ด า น เอ ก ส า ร   

หลักฐานในการดําเนินงานเก่ียวกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษาจาก

หนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

10.ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี อ่ื น ๆ  ท่ี ได รั บ

มอบหมาย 

 

2.งานวิเทศสัมพันธ 1.ดําเนินการเก่ียวกับการเดินทาง

ไปตางประเทศของบุคลากรใน

คณะ 

2 .ดํ า เนิ น ก า ร เ รื่ อ ง ห นั ง สื อ     

เดินทางและวีซาใหบุคลากรใน

คณะ 

3 .ปฐมนิ เทศและต อนรับหรือ

รับรองแขกชาวตางประเทศ 

4.ปฐมนิเทศบุคลากรท่ีจะเดินทาง

ไปตางประเทศ 

5 .วิ เ ค ร า ะ ห เ อ ก ส า ร จ า ก

1.บุคลากรในคณะและแขกชาว

ตางประเทศไดรับการประสานงาน

และอํานวยความสะดวกในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและงานดาน

วิ ช าการ  วิ จั ย และการ พั ฒ น า

นักศึกษา 

2.สรางเครือขายดานวิชาการ วิจัย

กับตางประเทศ 
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ตางประเทศ การแปล การโตตอบ

หนังสือ การประสานงาน โครงการ 

ตาง ๆ กับตางประเทศ 

6.การจัดทําสัญญาหรือขอตกลง

(MOA หรือ MOU)กับตางประเทศ 

7. ดําเนินการเก่ียวกับทุนรัฐบาล

ต า ง ป ร ะ เท ศ แ ล ะ อ ง ค ก ร

ตางประเทศ 

8.รวบรวมและจัดทํารายงานการ

ประชุม  การไปราชการ การไป

ศึกษ าต อ  ฝ ก อบ รม  ดู งาน  ณ 

ตางประเทศ  
 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การบูรณาการกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับงานบริการวิชาการกับงานดานอ่ืนๆ มีความยุงยากและซับซอน 

2.ตองมีการประสานกับเครือขายในสรางความเขมแข็งในระดับทองถ่ินและหรือภูมิภาค 

3.ตองมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหเอกสารจากตางประเทศ การแปล การโตตอบหนังสือ การประสานงาน 

โครงการตาง ๆ กับตางประเทศ 
 

 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 
 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา

มหาวิทยาลัยรับรอง 

 

ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการสอนหรือประสบการณดานการบริหาร มาแลวไมนอยกวา 3 ปในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1.มีความรับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ  

2.มีความสามารถในการบริหารจัดการดานการบริการวิชาการ  

3.มีความสามารถติดตอประสานงานกับเครือขายชุมชนท้ังในระดับทองถ่ินและหรือภูมิภาค 

4.มีความสามารถบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย งานวิชาการและ/หรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.มีความสามารถในการวิเคราะหเอกสารจากตางประเทศ การแปล การโตตอบหนังสือ การประสานงาน 

โครงการตาง ๆ กับตางประเทศ 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 
 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

งานบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 

-หัวหนางานบริการวิชาการ และวิ เทศ

สัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานบริการวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

-งานวิเทศสัมพันธ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

-วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณประจําป  โครงการบริการ

วิชาการตางๆ งานวิเทศสัมพันธ 

-ติดตามการดําเนินงานบริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ  

-ประเมินการดําเนินโครงการตามนโยบาย

แผนคณ ะและตั วบ งชี้ ต าม เกณ ฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

-สังเคราะหความรูและประสบการณจาก

ก าร ให บ ริ ก า รวิ ช าก ารม า ใช ใน ก าร

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

-วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณประจําป  โครงการบริการ

วิชาการตางๆ 

-ดําเนินงานบริการวิชาการท้ังภายในและ

ภายนอกคณะ  

-สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย

แผนคณ ะและตัวบ งชี้ ต าม เกณ ฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

-ประสานและพัฒนาความรวมมือกับ

องคกร บุคคล ท้ั งภายในประเทศและ
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

 

 

 

 

 

 

 ตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาดานการผลิต

บัณฑิตและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

-สรุปผลการดําเนินโครงการงานวิเทศ

สัมพันธตามนโยบายแผนคณะและตัวบงชี้

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

 

(ดร.อรัญญา รักหาบ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

 

(นางวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 

คณบด ีคณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 

หัวหนาบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ดร.อรัญญา รักหาบ 

งานบริการวิชาการ 

ดร.อรัญญา รักหาบ 

อาจารยกมลชนก ทองเอียด 

อาจารยอัญชลี จิตราภิรมย 
 

งานวิเทศสัมพันธ 

อาจารยพิไลพร สุขเจริญ 

อาจารยสุมณฑา โพธิบุตร 

อาจารยศิมาภรณ หองลอง 
 

รองคณบดีกิจการนักศึกษา 

และสงเสริมวิชาการ 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 

เลขานุการ 

อาจารยพิไลพร สุขเจริญ 
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งานการศึกษาตอเนื่องและการจัดหารายได 

 

ช่ือตําแหนง หัวหนางานการศึกษาตอเนื่องและการจัดหารายได 

กลุมงาน/ฝาย กิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ผูบังคับบัญชา รองคณบดีกิจการนักศึกษา และสงเสริมวิชาการ 

 

วัตถุประสงค (job purpose) 

1. เพ่ือจัดตั้งและเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของบุคลากร ทางการพยาบาลรวมถึง 

ศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร 

2. เพ่ือ สนับสนุน สงเสริม ใหเกิดกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการอยางตอเนื่องแกผู 

ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลท้ังทางตรงและทางออม 

3. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู และประสบการณระหวางผูเชี่ยวชาญและผูประกอบวิชาชีพ 

ทางการพยาบาล 

4. เปนแหลงหารายได เพ่ือสนับสนุนกิจการของคณะพยาบาลศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

-จั ดการ ศึกษาต อ เนื่ อ ง  ให กั บ

บุคลากรทางการพยาบาล  

-หาแหลงรายได  

 

-  จัดระบบใหเกิดศูนยการศึกษา 

ตอเนื่องของคณะ พยาบาลศาสตร 

โดยประสานงานโดยตรงกับศูนย 

การศึกษาตอเนื่องของสภาการ 

พยาบาลเพ่ือใหเกิดการอบรมทาง 

วิชาชีพท่ีมีมาตรฐานและไดหนวย 

ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เนื่ อ ง ท า งก า ร

พยาบาล 

-เป น ห น ว ย ป ร ะ ส าน งาน กั บ 

เครือขายทางการพยาบาลตางๆ

ร ว ม ถึ ง ศิ ษ ย เก า  ใน ก า ร จั ด

การศึกษาตอเนื่อง ท่ีมีมาตรฐาน

รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือ

-เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู 

แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ร ะ ห ว า ง

ผูเชี่ยวชาญและผูประกอบวิชาชีพ 

ใน ก ารจั ด ก าร ศึ กษ าต อ เนื่ อ ง

ทางการพยาบาลและไดหนวย

ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เนื่ อ ง ท า งก า ร

พยาบาลรวมถึงการผลิตบุคลากร

ท างก ารพ ย าบ าล เพ่ื อ รอ งรั บ

ห น ว ย งาน เค รื อ ข า ยท างก าร

พยาบาล 

-  มีรายไดเพ่ือสนับสนุนกิจการ

ภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

-มีหลักสูตรระยะสั้นท่ีไดรับการ
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หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

ดานการ ศึกษาทางการพยาบาล 

-จัด หารายไดเพ่ือสนับสนุนกิจการ 

ภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

รับรองจากสภาวิชาชีพ 

-มี ร าย ได จ าก ก ารจั ด ป ระ ชุ ม

วิชาการและใหบริการวิชาการแก

ศิษยเกาและผูสนใจท่ัวไป 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

1.การจัดโครงการการศึกษาตอเนื่อง บางครั้งไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด บางเรื่องจัดตามความตองการ

ของผูรับบริการ แตผูรับบริการมีธุระทําใหการจัดโครงการไมมีประสิทธิภาพและไมคุมคางบประมาณ 

2.การจัดหารายได ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  
 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 
 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา

มหาวิทยาลัยรับรอง 
 

ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการสอนหรือประสบการณดานการบริหาร มาแลวไมนอยกวา 3 ปในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 

ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

1มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเขาใจกระบวนการการจัดการศึกษาตอเนื่อง. 

2.มีความสามารถในการประสานงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือดานการประชาสัมพันธท้ังหนวยงานภายในและ. 

ภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 
 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

งานกิจการนักศึกษา ศิษยเกาสัมพันธ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนางานการศึกษาตอเนื่องและการ

จัดหารายได 

1 
-ควบคุมติดตามและดําเนินงานการศึกษา

ตอเนื่องและการจัดหารายได 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

งานดานการศึกษาตอเนื่อง   2 จัดระบบใหเกิดศูนยการศึกษาตอเนื่องของ

คณะ พยาบาลศาสตรโดยประสานงาน

โดยตรงกับศูนยการศึกษาตอเนื่องของ   

สภาการพยาบาล 

งานการจัดหารายได    3 จัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนกิจการภายใน

ของคณะพยาบาลศาสตร 

 

ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

งานการศึกษาตอเนื่องและการจัดหารายได 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ีคณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 

งานการศึกษาตอเนื่อง 

อาจารยรุงกานต พลายแกว 

อาจารยประภัสสร อักษรพันธ 

 

การจัดหารายได 

อาจารยวาท่ีร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข 

อาจารยอริศรา สุขศรี 

อาจารยจิดาภา พลรักษ 

  

 

รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสงเสริมวิชาการ 

อาจารยวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ 

หัวหนางานการศึกษาตอเนื่องและการจัดหารายได 

 อาจารยรุงกานต พลายแกว 

 

เลขานุการ 

อาจารยจิดาภา พลรักษ 
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ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

 

(นางสาวรุงกานต พลายแกว) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

 

(นางวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) ศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

ชื่อตําแหนง งาน ศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
กลุมงาน /ฝาย  ฝายบริการวิชาการ 
หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี
ผูบังคับบัญชา คณบดี 
 

วัตถุประสงค ( job purpose) 

1. เพ่ือสรางศูนยสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ท่ีมีการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ

ครือขายผูสูงอาย ุ

2. จัดการศึกษา / อบรม / สําหรับผูสูงอายุและผูดูแล 

3. จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ เพ่ือเปนแหลงสืบคนทางดานวิชาการดานผูสูงอายุ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

        รับผิดชอบหลักในการบริหารงานศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มีงานท่ีรับผิดชอบหลักคือ ใหบริการ

วิชาการสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายดานผูสูงอายุ  มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัติการประจําป ในโครงการพัฒนาสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดานบริการวิชาการสุขภาพผูสูงอายุ มี

กิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพ่ือใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence 

Based) เปนฐานขอมูลในการดําเนินงานดานการบริการสุขภาพท้ังภายนอกและภายในสถาบัน มีการกําหนด

โครงสรางของศูนยศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของทีมบริหารศูนยฯ 

รวมท้ังกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยฯของผูสูงอายุ   
 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

(Expected  Result) 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก 

)Key Performance 

Indicator( 

1.ดานบริหารสราง

ศูนยสรางเสริม

สุขภาพของผูสูงอายุ 

การบริหารศูนยโดยคณะกรรมการของ

ศูนยฯดังนี้ 

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

2. จัดทําแผนงานโครงการสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุใหสอดคลองกับ

- ศูนยสรางเสริม

สุขภาพดําเนินการ

ตามนโยบาย 

แผนงานและแผน

กลยุทธ และ

แผนปฏิบัติการ 

1. มีแนวปฏิบัติการ

ดําเนินงานศูนยฯ 

2. มีแผนพัฒนาและ

แผนงบประมาณ

ศูนยฯ 

3. มีผูรับผิดชอบ
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นโยบายของคณะฯ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การบริหารงบประมาณของงานศูนยฯ 

ในการบริหารแผนงาน/ โครงการให

เปนไปตามนโยบายของคณะฯ 

สามารถจัดตั้ง

กิจกรรมยอยได

ครบทุกกิจกรรม 

- หลักสูตรโรงเรียน

ผูสูงอายุ 

กิจกรรมของ
ศูนยฯสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

4. ก าร พั ฒ น าระ บ บ แ ล ะก ล ไก ก าร

ดําเนินงานของงานศูนยสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุในการบริการดาน

ผูสูงอาย ุ

5. มอบหมายติดตาม กํากับ ดูแล และ

นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ศู น ย ฯ ให เป น ไป ต าม แ ผ น  แ ล ะ

เปาหมายท่ีกําหนด 

6. ดํ า เนิ น งาน ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษาของงานศูนยสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุดานบริการวิชาการ

ผูสูงอายุ 

7. การติดตาม ควบคุม กํากับ ประเมินผล 

แ ล ะ พั ฒ น า ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร

บริหารงานของศูนยสรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ และการบูรณการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาล

ผูสูงอายุใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล

ศาสตร  และการประกัน คุณ ภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

8. การจัดตั้งและดําเนินงานงานโรงเรียน

ผูสูงอายุ 

9. สรางเครือขายโรงเรียนผูสู งอายุ ให

ครอบคลุมเขตจังหวัดบริการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

10.จัดกิจกรรม อบรมผูดูแลผูสูงอายุ ตาม

ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม ข อ งก ร ะ ท ร ว ง

- จัดตั้งโรงเรียน

ผูสูงอายุของคณะฯ 

- สรางเครือขาย

โรงเรียนผูสูงอายุ

ในจังหวัดสุราษฎร

ธานี  

- 20 เครือขาย และ

เพ่ิมข้ึนทุกป 
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สาธารณสุขโดยการมีสวนรวมของ

เครือขายบริการสุขภาพ และองคกร

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

11ประสานความรวมมือดานการบริการ

วิชาการดานผูสูงอายุ กับสถาบันการ 

    ศึกษาอ่ืน /ชุมชน หรือเครือขาย

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 

12. พั ฒ น า แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี ใน ก า ร

ดําเนินงานดานการบริการวิชาการ

ผูสูงอาย ุ

13. ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของง

ศูนยฯ ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ

และมหาวิทยาลัย 

14. ประเมินผลการดํ าเนิ น งานและ

ความสําเร็จของงานฯ เสนออตอ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

  

2. ดานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 

 

 

 

 

1. จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา คูมือ เพ่ือ

ประกอบการเรียนการสอน 

2. ทํ าวิจั ย เพ่ื อ พัฒ นาการศึกษาและ

พัฒนางานท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 

3. บูรณาการงานศูนยสรางเสริมสุขภาพ

กับการเรียนการสอน และการวิจัย 

- มีแนวปฏิบัติท่ีดีใน

การพัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอน 

- มีงานวิชาการของ

ศูนยฯอยาตอเนื่อง 

(เอกสารวิชาการ/

งานวิจัย / นวัตกรรม ) 

2  เร่ือง 

3.ดานการบริการ

วิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

1. ใหคําปรึกษาแนะนําแกอาจารย  

บุคลากร นักศึกษา และเครือขายฯ 

เก่ียวกับการบริการวิชาการของศูนย

สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

2. ใหขอมูลและวางแผน ดําเนินการ

บริการทางวิชาการแกสังคมดาน

ผูสูงอายุ 

3. บริการวิชาการแกสังคมแกบุคคล 

ชุมชน หนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

4. เปนวิทยากรเก่ียวกับสุขภาพผูสูงอายุ 

- ใหบริการวิชาการ

แกสังคมตาม

แผนงาน 

- ดําเนินงานโรงเรียน

ผูสูงอายุ 

- เปนวิทยากรดาน

สุขภาพผูสูงอายุท้ัง

ภายในและ

ภายนอก 

- ใหคําปรึกษาดาน

- ศูนยฯดําเนินการ

ใหบริการวิชาการ

แกสังคมตาม

แผนงานท่ีกําหนด 
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และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

สุขภาพ 

5. ใหคําปรึกษาและแนะนําแกบุคลากร

เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ

บุคลากร 

การสรางเสริม

สุขภาพของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ 

4.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

 

1. บูรณาการงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ 

2. ผลักดันกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

ใหเกิดกิจกรรมจิตอาสาท้ัง อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือการ

สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

3.   กําหนดกิจกรรมในศูนยเพ่ือเขารวม    

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมกับสถาบันหรือหนวยงาน อ่ืนๆ

ภายนอกวิทยาลัย 

มีการนํากิจกรรม

ดานทํานุบํารุง ฯ

เพ่ือนํามาใชในการ

สรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

- มีการนํากิจกรรม

ดานทํานุบํารุง ฯ

เพ่ือนํามาใชในการ

สรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

  

- มีกิจกรรมของ

ศูนยฯ ท่ีบูรณาการ

กับการทํานุฯตาม

แผนงานท่ีกําหนด 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

 

เปนระยะการดําเนินการจัดตั้งศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตองเตรียมความพรอมท้ังดานสถานท่ี 

บุคลากร และการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ / GAPN 

 

ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา สถานบริการท่ีใหบริการดานผูสูงอาย ุ
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ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

         มีความรูความสามารถระบบบริการสุขภาพผูสูงอายุ นโยบายภาครัฐแนวโนมและสถานการณ

ผูสูงอายุ ความตองการใชบริการศูนยฯ ท้ังจากผูสูงอายุเอง และครอบครัว ประชาชน หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชน  เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑในศูนย ตลอดจนการติดตอประสานงานองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับสุขภาพผูสูงอายุ โดยมีสมรรถนะหลักในการบริการผูสูงอายุและครอบครัวแบบองครวมดังนี้ 

1 ( มีความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุแบบบูรณาการ  2)มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพเก่ียวกับโรคเรื้อรัง โรคเฉียบพลันท่ีพบบอยและการเฝาระวังความ

เสี่ยง  3 ( ความสามารถดานการจัดการขอมูล โดยใชเทคโนโลยีและสรางสรรคนวตกรรมเพ่ือการฟนฟูสภาพ  

4 ( ดานการเพ่ิมพูนทักษะ ในการจัดการปญหาสุขภาพท่ีพบบอยและเฝาระวังความเสี่ยง 5 ( ดานการ      

สงเสริมคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  6) ดานบูรณาการเครือขาย โดยสงเสริมการมีสวนรวมของ

ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 7 ( ประยุกตใชความรูนําสูการสรางสุข

ภาวะผูสูงอายุและชุมชน  

 

 

 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 

งานศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

1. งานสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ และ งานสรางเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 
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1. หัวหนาศูนยสรางเสริมสุขภาพฯ 

2. คณะกรรมการ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1  อาจารย  

 

 

 

 

 

 

 

      2.2  สายสนับสนุน  

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- ดําเนินการจัดตั้งศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

แล ะ ขับ เคลื่ อน การดํ า เนิ น งาน ใน ศูน ย ต าม

วัตถุประสงคและแผนงาน 

- ประสานงานและสรางเครือขายความรวมมือดาน

การบริการวิชาการของศูนยกับเครือขายฯ 

- บูรณาการงานศูนยกับการเรียนการสอน การวิจัย 

บริการวิชาการและทํานุฯ 

- ประสานงานกับประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร

คณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของศูนยฯ และการจัดบริการ

นอกศูนย 

- จัดบริการแกผูรับบริการตามแผนงานท่ีกําหนด 

กระตุนการสรรคสราง 

- ติดตามประเมินความกาวหนาโครงการ 

ตามกิจกรรมใหเปนไปตามแผนรวมท้ังประเมินผล

ตามตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ 

- ติดตามการตรวจสุขภาพประจําและรวบรวมผลการ

ตรวจบุคลากรมหาวิทยาลัย เปนหมวดหมู 

- จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับผล

การตรวจสุขภาพ ท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย

และกลุมโรคเรื้อรัง 

- สรุปและประเมินผลการตรวจสุขภาพ และการจัด

กิจกรรมสรางเสริมฯ และการรักษาในรายท่ีมีการ

รักษาตอเนื่อง 

- สนับสนุนตลอดจนการติดตอประสานงานองคกร

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุเพ่ือใหการดําเนินงาน

ในศูนยฯเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม 

ในดาน เครื่องมือ  อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑในศูนย ฯ 

- สนับสนุนและรวมดําเนินการในกิจกรรมตางๆของ

ศูนยตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- รวมสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและสรุปคาใชจาย

งบประมาณ 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

2. งานโรงเรียนผูสูงอายุ  

- ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

 

 

5 - ดําเนินงานดานโรงเรียนผูสูงอายุครอบคลุม 

- การจัดทําและประเมินหลักสูตร 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การเตรียมหองเรียน อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ 

การเรียนการสอน 

- การประเมินผลการดําเนินการโรงเรียน

ผูสูงอายุตามวัตถุประสงคและแผนงาน 

- การสนับสนุนชวยเหลือ โรงเรียนผูสูงอายุใน

เครือขายฯ 

3.  งานจัดอบรมผูดผููสูงอายแุละงานปองกันภาวะสมองเสื่อม 

- ดําเนินกิจกรรม อบรมผูดูแลผูสูงอายุ

หลักสูตร 70 ชั่วโมง 

5 - ดําเนินกิจกรรมอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 

- ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม 

- จัดกิจกรรมตามกลุม 

- ติดตามประเมินผล 
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ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

งานจัดอบรมผูดูผูสูงอายุและ

งานปองกันภาวะสมองเส่ือม 

• อ.วีณา ล้ิมสกุล หัวหนางาน 
 

• อ.รชยา ยิกุสังข 

• อ.จวง เผือกคง 

• อ.กมลชนก ทองเอียด 

• อ.วีณา ล้ิมสกุล 

• นส.จริยา บุญทอง 

   

 

ศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

• อ.วรรณา กุมารจันทร หน.ศูนยฯ 

 

งานสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ 

และ งานสรางเสริมสุขภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ 

• อ.วรรณา กุมารจันทร หัวหนางาน 

 

 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

งานโรงเรียนผูสูงอายุ 

• อ.กมลชนก ทองเอียด 

หัวหนางาน 

 • อ.วรรณา กุมารจันทร  

• อ.รชยา ยิกุสังข 

• อ.จวง เผือกคง 

• อ.วีณา ล้ิมสกุล 

• นส.จริยา บุญทอง 

• นส.แพรพิม ดาวสุวรรณ  

  

 

 

• อ.รชยา ยิกุสังข 

• อ.จวง เผือกคง 

• อ.กมลชนก ทองเอียด 

• อ.วรรณา กุมารจันทร 

• นส.จริยา บุญทอง 
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คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ข้ันตอนการปฏิบัติงานศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

• อ.ธวัชชัย ที 

• แผนภูมิสายงาน(Flowchart) 

• ปะปาล ประชาสัมพันธ 

 

สุขภาพผูสูงอายุ 

 

 

 

•                                                                                                อ.ธวัชชัย ทีปะปาล ประชาสัมพันธ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                 

อ.วรรณา กุมารจันทร 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 

 

เขียนแผนโครงการ 

 

อ.รชยา ยิกุสังข  

กมลชนก ทองเอียด 

ประเมินผลโครงการ 

   

 

อ.จวง เผือกคง 

โครงการสรางเสริมสุขภาพ

บุคลากร  
 

อ.วีณา ลิ้มสกุล 

โครงการ สงเสริมปองกัน

ภาวะสมองเสื่อม 

 
 

โครงการและผูรับผิดชอบ

โครงการ 
 

แผนภูมิสายงาน

(Flowchart) 

รักษาการรองคณบดฝีาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

Yes NO 

จนท.ตรวจสอบ

งบประมาณ 

 

กองแผนงานฯ

พิจารณา งบประมาณ 

 

ขออนุมัติจัดทํา

โครงการ 

 

1 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

ตรวจสอบงบประมาณ 

NO Yes 

ปรับแกงบประมาณ 

 

คณบดีพิจารณา 

อนุมัติซ้ือ/จาง 

Yes 

 

NO 

 

จัดซ้ือจัดจาง

ตามระเบียบ

พัสด 
 

2 

เสนอรองคณบดรีอง

คณบดฝีายวิจยัฯ 

 

คณบดีพิจารณา 

ลงนามอนุมัติ

ดําเนินโครงการ 

อ.ธวัชชัย ทีปะปาล 

ประชาสัมพันธโครงการ 
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ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

 

(อาจารย วรรณา กุมารจันทร) 

วันท่ี.........../.........../............. 

 

 

(อาจารย วรรณา กุมารจันทร) 

วันท่ี.........../.........../............. 

 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี.........../.........../............. 
                                                     

ดําเนินโครงการตาม

แผนงาน 

  

 

 
ประเมินโครงการ

โดยคณะกรรมการ

ประเมินผล 

  

 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

(รูปเลม) โดยคณะกรรมการ

ประเมินผล 

   

 

เจาหนาท่ีแผนงานฯ 

ผสงอาย & 

 

 

ศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

ผสงอาย & 

 

 

งานประกันคุณภาพฯ 

ผสงอาย & 

 

 

หน.ศูนยสรางเสริมฯ 

นําเสนอผลตอท่ี

ประชม กบ  

  

 

 

เลขาศูนยฯรวบรวม 

ผลงาน 

  

 

 
เผยแพรผลงานโดย

ประชาสมัพันธศูนย

และคณะฯ 

  

 

 

เสนอคณบดีรับทราบ

ผลการดําเนินงาน 

  

 

 

เสนอคณะกรรมการ

ประจาํคณะ 

  

 

 



Job description ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู ้

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิจัยและการจัดการความรู้ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย วิจัยและการจดัการความรู ้

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ผู้บังคบับญัชา รองคณบดฝี่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ 

 

วัตถุประสงค์ (job purpose) 

เพื่อด าเนินงานตามระบบและกลไกโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หน้าที่หลัก 
(Key Responsibility) 

หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลทีค่าดหวัง 

ส่งเสริมเสริมการพัฒนางานวิจัยที่
มีคุณภาพ 

- ประสานงานและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการวิจัย 
- จัดหาแหล่งทุนวิจัย 

- จั ด ส ร ร แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
งบประมาณทุนวิจัย 

- ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่มี
มาตรฐาน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

- ควบคุมติดตามการด าเนินการ
วิจัยของบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผน 

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มี
ศักยภาพการวิจัยที่สูงขึ้น สามารถ
หาแหล่งทุนการวิจัยภายนอก
อย่างหลากหลาย ผลงานวิจัยมี
มาตรฐาน อีกทั้งการด าเนินการ
วิจัยมีความก้าวหน้าตามกรอบ
ระยะเวลาทุน  

ผลักดันการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการ 

- ผลักดันการผลิตผลงานเพื่อการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมให้
บุ คลากรมีศั กยภาพในการ
พัฒนาผลงานวิชาการ 

- กระตุ้ น แ ละสนั บสนุ นก า ร
เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

บุคลาการมีการพัฒนาผลงาน
วิ ช า ก า ร  ทั้ ง บ ท ค ว า ม วิ จั ย 
บทความวิชาการ และนวัตกรรม 
ที่ มี คุณภาพ  ส ามารถตี พิ มพ์
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาต ิ



หน้าที่หลัก 
(Key Responsibility) 

หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลทีค่าดหวัง 

- สร้างระบบพี่เลี่ยงในการวิจัย
และการพัฒนาผลงานด้ าน
วิชาการ 

- -ผลักดันการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

-การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัย 

- ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย วิ จั ย 
ผลงานวิ ชาการ  ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 
- พัฒนาเครือข่ายการวิจัย

เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

สามารถสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านวิจัยทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางด้านการวิจัย อีกทั้งผลมา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

ความอยากง่ายของงาน (Major challenge) 

 
 

 

คุณสมบตัิประจ าต าแหน่ง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

Doctor of Philosophy in Nursing 
 

ประสบการการท างาน (Professional Experience) 

มีประสบการณ์การท างานในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Professional Experience) 

มีความสามารถในการด าเนินด าการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ สามารถวางแผนงานให้เป็นไป
ตามระบบและกลไก อีกทั้งมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การสรรค์สร้างผลงานวิชาการ และ
สามารถติดต่อประสานงานเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 



ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 

ต าแหน่ง จ านวนคน ขอบเขตงานโดยย่อ 
งานวิจัยและจดัการความรู ้

 ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิจัย 

 
 
 
 
 
 ฝ่ า ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 ฝ่ายพัฒนาผลงานวิชาการ 

 
 
 
 ฝ่ ายติ ดตามและประ เมินผล

โครงการวิจัย 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 -วางแผนพัฒนางานวิจัย  ส่ ง เสริม
วิชาการจัดหาแหล่งทุนและขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านวิจัยตามนโยบาย 

 ประสานงานและสร้างเครื่อข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
กับต่างประเทศ 

  
 -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย เช่น แหล่งทุน การน าเสนอ
ผลงาน และเวทีพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยต่างๆ และติดตามข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องด้านการวิจัย 

  
 -กระตุ้นการสรรค์สร้างผลงานวิจัย ทั้ง

โครงการเดี่ยว และโครงการชุด มุ่งเน้น
การบูรณาการระหว่างสาขา และ
กระตุ้นติดตามการขอทุนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  
กระตุ้นการสรรค์สร้างผลงานบทความ
วิชาการ การตีพิมพ์ และการน าเสนอ
เวทีระดับชาติ และนานาๆ ชาติ 
 

 ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
โครงการวิจัยของบุคลากรใหเ้ป็นไปตาม
แผนรวมทั้งประเมินผลตามตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 



1. ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย 
1.1 แสวงหาและสร้างความร่วมมือ เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอกในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมถึงหน่วยงานภาคประชาชน 
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยกับ หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 
1.3 ประสานงานกับเครือข่ายการวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริมให้นักวจิัยในคณะพยาบาลศาสตร์ได้พบปะกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์เพ่ือสร้าง

เครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดกิจกรรมโครงการ เช่นการเชิญ อาคันตุกะ 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัย 

2. ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
2.1 ร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.2 สร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  และให้รางวัล

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่นในรูปแบบต่างๆ 

2.3 ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ ทั้งภายระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2.4 ติดตามการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก ่

2.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

2.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการและงานวิจัยที่แล้วเสร็จ  
 

3. ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัย 
3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย วางแผน และจัดท าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยกับทีมวิจัยเพื่อ

พัฒนาผลงานวิจัย  และผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
3.2 ด าเนินการจัดท าโครงการให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและ

ตรงตามศักยภาพโดยพิจารณาจากผลส ารวจความต้องการการพัฒนางานวิจัย 
3.4  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน และอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิจัย 

การยื่นข้อเสนอการวิจัยแก่แหล่งทุนให้แก่บคุลากร  



3.5 ติดตามผลการขอทุนและงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติจากแหล่งทุนต่างๆเพื่อ
น าเสนอต่อผู้บริหาร 

4. ฝ่ายพัฒนาผลงานวิชาการ 

4.1 ร่วมก าหนดนโยบาย วางแผน และจัดท าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยกับทีมวิจัยเพื่อ
ผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯและมหาวิทยาลัย 

4.2 ด าเนินการจัดท าโครงการให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
เช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือต าราเป็นต้น 

4.3 ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ และจ านวนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพรข่องบุคลากร 

4.4 ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการขอเบิก
รางวัล 

5. ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
5.1 ประสานงาน ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผู้ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก ต่อประธานกรรมการบริหารงานวิจัย โดยติดตามทุก 3 เดือน 
5.2 ส ารวจความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรแต่ละท่านเพื่อน าไปวางแผนพัฒนาผู้วิจัยให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของผู้วิจัย 

5.3 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ และติดตามให้ด าเนินตามแผนการด าเนินการโครงการ 
5.4 กระตุ้นติดตาม และด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถด าเนินการวิจัยภายใน

เวลา 
5.5 ติดตามและกระตุ้นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชนข์องบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 



ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 
 

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Process Flowchart) 

 

ผ ูจ ัดทำ 
(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 
(Approached By) 

ผ ูด ำ รงตำ แหน ง 
(Acknowledged by) 

 
 

(ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง) 
วันท่ี............./.........../........... 

 
 

 (ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง) 
วันท่ี............./.........../........... 

 
 

    (ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 
วันท่ี............./.........../........... 

 

ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและการจัดการความรู 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 
(ฝายเครือขายความรวมมือดานวิจยั) 

อ.จุฬาลักษณ แกวสุข 

อ.จิรภา เสถียรพงศประภา 
(ฝายขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ) 

อ.จีรภา กาญจนโกเมศ 

อ.วายุร ีล าโป 
(ฝายพัฒนาผลงานวิจัย) 

อ.ถิรวรรณ ทองวล 
(ฝายพัฒนาผลงานวิชาการ) 

อ.จวง เผือกคง 
(ฝายตดิตามและประเมินผลโครงการวิจัย) 
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 Job description ฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 

ช่ือตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

กลุมงาน/ฝาย คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 

หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ผูบังคับบัญชา คณบด ี

 

วัตุถุประสงค (job purpose) 

ชวยกํากับดูแล รวมวางแผนงานและประสานงาน เก่ียวกับการบริหารงานดานการประชาสัมพันธและสื่อสาร

องคกร  ในการสรางเสริมภาพลักษณองคกรของคณะพยาบาลศาสตร  

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility) 

หนาท่ีหลัก 

(Key Responsibility) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 

- งาน ก า รป ร ะช า สั ม พั น ธ

เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ

เรี ยนการสอน  ผลงาน วิจั ย 

นวัตกรรม รางวัล และโครงการ

กิจกรรมตางๆ ในคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานี 

- วางแผนงานในการจัดกิจกรรมพิเศษ

ท่ีมุงเนนการเผยแพรชื่อเสียงและสราง

เสริมภาพลักษณ องคกรของคณ ะ

พยาบาลศาสตรตามโครงการ Road 

Show ในการรับนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร 

- สรางงานการประชาสัมพันธเก่ียวกับ

หลั กสู ตร  การรับส มัครนั ก ศึกษา

หลักสูตรตางๆ การจัดการเรียนการ

สอน ผลงานวิจัย นวัตกรรม รางวัล

รางวัล และโครงการกิจกรรมตางๆ 

- จัดทําฐานขอมูลสําหรับใชในการ

ตัดสินใจและสื่อสารองคกร 

-ประสานงานเครือขายดําเนินการ

เผยแพรขอมูล และจัดกิจกรรมสงเสริม

การสื่อสารสัมพันธ ท้ังภายในคณะ

-ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานีเปนท่ีรูจักและไดรับการตอบ

รับจากสังคมและหนวยงานท่ีมี

สวนไดในการรวมผลิตพยาบาล

เพ่ือรับใชสังคมและประเทศชาต ิ
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พยาบาลศาสตรและหนวยงานสื่อสาร

องคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธาน ี

- วางแผนงาน เก่ียวกับการบริการ

ขอมูลขาวสารสารสนเทศระหวางคณะ

พยาบาลศาสตร กับคณะอ่ืนๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือ

สนับสนนุการเรียนการสอน 

 

งานบริการดานการส่ือสาร

องคกร 

- รวมวางแผนงานการประชาสัมพันธ 

ใน การจั ด กิ จกรรมหรือ โครงการ

ส ง เสริมชุ มชนสั ม พั น ธ  ของคณ ะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานี ท่ี เก่ียวของกับการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม จิตอาสาและ

ความรับผิดชอบเพ่ือสังคม 

 - ส งเสริมการประชาสัมพันธด าน

วิชาการ  การวิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- รวมวางแผนงาน กิจกรรมสงเสริม

ครอบครัว คุณ ธรรม ท้ังระดับคณ ะ

พยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธานี 

- รวมวางแผนงาน การสงเสริมขอมูล

ดานการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ 

โทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

- จัดทํารายงานประจาํปในรูปแบบ

หนังสือและสื่อตางๆ 

  สาขาและกลุมงานกิจกรรม

โครงการตางๆในคณะพยาบาล

พ ย าบ าล ศ าส ต ร ได รั บ ก า ร

ต อ น รั บ จ า ก ห น ว ย ง า น ท่ี

เก่ี ย วข อ ง กับ การ ทํ านุ บํ ารุ ง

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  จิ ต อ า ส า 

ครอบครัวคุณธรรมและมีการ

ป ระชาสั ม พั น ธ ท างสื่ อ วิ ท ยุ 

โทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพตางๆ

ตามวาระสํ า คัญ ๆของคณ ะ

พยาบาลศาสตร 

งานการตอนรับ - รวมวางแผนงานเก่ียวกับการเขา

เยี่ยมชมและการตอนรับแขกผูมาเยือน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธาน ี

- รวมประชุม เพ่ื อการจัด กิจกรรม

- แขกผูมาเยือนคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานีไดรับความพึงพอใจ 
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เค รื อข ายด านป ระชาสั ม พั น ธ กั บ

หนวยงานภายในและภายนอกคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานี   ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- งานพิธีการในองคกร 

 

ความยากงายของงาน (Major challenge) 

1. การปฏิบัติงานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกรตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน ตามตัวชี้วัด 

และมีผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณในงานเปนการชวยพัฒนางานไดดียิ่งข้ึน  

2. การวางระบบ และกลไกของงานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร ตองวางควบคูกับระบบงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของไปในทางเดียวกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานใหเปนไปตามเปาหมายของคณะ และพัฒนาผลงาน

เพ่ือเทียบเคียงคณะหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

3. มีปจจัยภายในดานบุคลากรท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรในการทํางานรวมกัน 

4. การติดตามและการประสานงานผูรับผิดชอบมีความลาชา เนื่องจากเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานโดยตรงมีภาระ

งานหลายดาน ตองมีการประสานงานกับงานท่ีเก่ียวของ บางครั้งผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภาระงาน

นิเทศนักศึกษาตางจังหวัด สงผลใหประสิทธิผลของงานไมเปนไปตามเกณฑ 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

ประสบการการทํางาน (Professional Experience) 

มีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาไมนอยกวา 5 ป 
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ความสามารถประจําตําแหนง (Professional Experience) 

มีความสามารถในการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก และสามารถติดตอ

ประสานงานเพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธรวมกับเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เผยแพรงานในคณะพยาบาลศาสตร ท้ังดานงานวิจัย  งานบริการวิชาการสูชุมชน การเผยแพร

ชื่อเสียงและสรางเสริมภาพลักษณองคกรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รวมท้ัง

ดําเนินการเผยแพรขอมูล ดูแลและรวมพัฒนา WWW.ของคณะฯ และจัดกิจกรรมสงเสริมการสื่อสารเพ่ือการ

ประชาสัมพันธใหเขาใจกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ใหสอดรับกับนโยบายของสถาบันเพ่ือผลิตบัณฑิตให

มีอัตลักษณและเปนท่ีตองการขององคกรณวิชาชีพภายนอก 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities) 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

งานประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

• งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

• งานส่ือสารองคกร 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

• วางแผนพัฒนางานประชาสัมพันธตาม

นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร 

• ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ  

ท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีไดรับรางวัลการ

ยอมรับจากสังคมและหนวยงานท้ัง

ภายนอกและภายใน สงเสริมขอมูลดาน

การประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ โทรทัศน

และสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

• จั ด ทํ าฐ าน ข อ มู ล สํ าห รับ ใช ใน ก าร

ตัดสินใจและสื่อสารองคกรใหทันสมัย 

• ประสานงานและสรางเครื่อขายความ

รวมมือดานการประชาสัมพันธและสื่อสาร

องคกร 

• จัดทํารายงานประจําปในรูปแบบหนังสือ

และสื่อตางๆ 
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ผังโครงสรางการบริหารงาน ( Administration Chart) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

อ.วายุรี ลําโป 

อ.จิรภา เสถียรพงศประภา 

- งานสื่อการประชาสัมพันธรับนักศึกษาหลักสูตร

ตางๆตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร 

- ประชาสัมพันธคณะฯในรูปแบบตางๆท้ังวาระปกติ

และวาระการประเมิน 

- งานประสานและสรางเครื่อขายความรวมมือ 

- การสงเสริมขอมูลดานการประชาสัมพันธทางสื่อ

วิทยุ โทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

-งานพิธีกรในกิจกรรมตางๆของคณะฯ 

งานส่ือสารองคกร 

อ.ดร.ทัศนีย สุนทร 

นายคณิติน ศันสนียรัตน 

 

- จัดทําฐานขอมูลสําหรับใชในการตัดสินใจ

และสื่อสารองคกร 

-การเสนอผลงาน รางวัลการยอมรับจากสังคม

และหนวยงาน 

- จัดทํารายงานประจําปในรูปแบบหนังสือและ

สื่อตางๆ 

-ดูแลและพัฒนาwww.ของคณะฯใหทันสมัย

อยูเสมอ 
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Flow chart การดําเนินงานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร  
คณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         ใช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ 

ดําเนินการวิเคราะหส่ือเพ่ือการเผยแพร 

วิเคราะหกลุมเปาหมาย 

ออกแบบ และตรวจสอบความถูกตอง

พรอมปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

ตองผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร 

ดําเนินการประชาสัมพันธ 

จัดเก็บเอกสารการเผยแพร 

ผลิตส่ือ 
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Process Flowchart การสงงาน/กิจกรรม เพ่ือการประชาสัมพันธ 

 

ผูรับผิดชอบ 

      - ฝายธุรการ 

        - คณาจารยในคณะ 

           - ฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 

 

                                                                          - คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและ 

  สื่อสารองคกร 

 

    

                                                                           - ฝายโสตฯ/งานคอมพิวเตอร 

         - ฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 

 

                                                                                    - ฝายโสตฯ/งานคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท่ีตองการประชาสัมพันธ     

(ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร อยางไร) 

 

 

 

วิเคราะหเร่ืองประชาสัมพันธ 

ส่ือสารองคกรผานชองทางตางๆ 

เก็บเอกสารประชาสัมพันธเขาฐานขอมูล 
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แนวปฏิบัติการประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

 

1. รวมวางแผนงานและประสานงาน เก่ียวกับการบริหารงานดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมตางๆ ใน

คณะพยาบาลศาสตร โดยหัวหนาโครงการสงขอมูลเบื้องตน ใหคณะทํางานทราบอยางนอย 1 สัปดาห เพ่ือเปน      

การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบท่ัวกันเก่ียวกับ  

            1) สาระสําคัญของกิจกรรม/โครงการ  

            2) วัตถุประสงค  

            3) การดําเนินงาน  

            4) ผลงาน บริการ และกิจกรรมตางๆ ตลอดจนขาวคราวความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวของเพ่ือจะไดทราบ

และรูเห็นโดยท่ัวกันท้ังคณะฯเปนการปูพ้ืนฐานแหงความเขาใจในองคกร ทําใหเปนท่ีรูจัก เขาใจ และเลื่อมใส 

ตลอดจนทําใหเกิดความรูสึกท่ีเปนไปในทางท่ีดีตอองคกร  

2. การเขียนขาวสารท่ีจะประชาสัมพันธ หรือสารท่ีจะสื่อออกไป ควรมีสาระสําคัญหรือองคประกอบ ท่ีเรียกวา 

“5 W 1 H” ดังตอไปนี้ 

           1) ใคร (Who) ใครคือบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับขาว 

           2) ทําอะไร (What) เกิดอะไรข้ึน การกระทําหรือเหตุการณใดท่ีสําคัญ 

           3) ท่ีไหน (Where) การกระทําหรือเหตุการณนั้นๆ เกิดข้ึนท่ีไหน  

           4) เม่ือไร (When) การกระทําหรือเหตุการณนั้นๆ เกิดข้ึนวัน เวลาใด  

           5) ทําไมและอยางไร (Why and How) ทําไมเหตุการณนั้นจึงเกิด และเกิดข้ึนไดอยางไร  

           6) ขอมูลประกอบอ่ืนๆ เชน ความเปนมา 

3. ดําเนินการเผยแพรขอมูล และจัดกิจกรรมสงเสริมการสื่อสารสัมพันธ ภายในคณะพยาบาลศาสตร  ทาง

บอรดประชาสัมพันธ  ไลนกลุม Facebook และประชาสัมพันธภายนอก ทางสื่อวิทยุ สวท.FM 89.75 Mhz

สถานีโทรทัศนNBT ตามประเภทกิจกรรม/โครงการท่ีสําคัญตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

และสรุปผลงานกิจกรรม/โครงการทางวารสารขุนทะเล/สื่อสิ่งพิมพตางๆตอไป 

4.แนวปฏิบัติอ่ืนๆท่ีสมาชิกเสนอแนะ  

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

ผูอนุมัติ 

(Approached By) 

ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledged by) 

 

(นายธวัชชัย  ทีปะปาล) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(นายธวัชชัย ทีปะปาล) 

วันท่ี............./.........../........... 

 

(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

วันท่ี............./.........../........... 
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