
 

 

 

 

 

 

 

 

นางยุพิน  ทรัพยแกว 

พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการพิเศษ 

รองผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ 

 

 

 

 



ใบกํากบัหนาทีง่าน(Job  Description) 

 

ชื่อ  อ. ยุพิน  ทรัพยแกว 

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย) รองผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ 

ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ) Deputy of  supportive academic  

ผูบังคบับัญชา ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  นครศรีธรรมราช   

 

วัตถุประสงค(Objective  Purpose) 

วางแผนการบริหารงานในฝายสงเสริมวิชาการ คือ งานวิจยั  งานผลงานทางวิชาการและวารสาร  งานบรกิาร

วิชาการและวิเทศสัมพันธใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พนัธะกิจ  เปาหมาย และวัตถุประสงคของวิทยาลัย 

รับผิดชอบ ดําเนินการและ 

ควบคุมคุณภาพการดําเนินงานในฝายใหเปนไปตามระบบและกลไก และ ใหไดมาตรฐานสากล 

 

ความรับผิดชอบหลกัของกลุมวิชา (Key  Responsibility) 

ความรับผิดชอบหลกั 

(Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key  Activities) 

ผลที่คาดหวัง 

(Expected  

Result) 

รอยละ 

ของ

เวลา

การทํา 

งาน 

1. วิเคราะหงานและ

วางแผนงานในฝาย

เพื่อรวมกําหนด

ปรัชญาและพันธะกิจ

ของวิทยาลัย 

 

 

1.1 วิเคราะหนโยบาย แผนงานของวิทยาลัย 

1.2 กําหนดและมอบหมายนโยบายงานในฝายฯ 

1.3 จัดทําแผนกลยุทธ / มาตรการของงานในฝายฯ 

1.4ประชุมหัวหนางานในฝายฯเพื่อรวมวางแผนงาน/

โครงการในฝายฯ 

1.5 รวมกําหนดแผนงาน /แผนคน/ แผนเงินของฝายฯ

ประจําปใหมคีวามสอดคลองกับปรัชญาและพันธะกจิ

ของวิทยาลัย 

1.6 จัดทําแผนงานแผนปฏิบัตกิารของฝายฯ โดยให

ครอบคลุม/สอดคลองกับ แผนงาน  นโยบายของ

วิทยาลัย 

มีแผนงานของ

ฝายที่

สอดคลองกับ

บริบทของ

วิทยาลัย  และ

ไดมาตรฐาน 

รอยละ 

70 
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ความรับผิดชอบหลกั 

(Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key  Activities) 

ผลที่คาดหวัง 

(Expected  

Result) 

รอยละ 

ของ

เวลา

การทํา 

งาน 

2.สนับสนุนใหมีการ

ดําเนินงานแตละงาน

ทีเปนไปตามแผนและ

แนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบทบาท

หนาที่ความรับผดิชอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ในแตละงานในฝายฯ 

2.2 กําหนดใหแตละงานวางแผนการดําเนินงาน

ประจําปที่ชัดเจนแตละงานในฝายฯ 

2.3 จัดใหมกีารประชุมทกุ 2-3 เดือนเพื่อติดตามการ

ดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีแตละงานในฝายฯ 

มีการจดัทํา

บทบาทหนาท่ี

ความ

รับผิดชอบ

และแนวทาง

ในการ

ปฏิบัติงานใน

แตละงานใน

ฝายฯ 

รอยละ 

60 

3. ควบคุมและตดิตาม

คุณภาพการ

ดําเนินงานในฝาย

สงเสริมวิชาการ ให

สอดคลองกับระบบ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาและการ

ควบคุมคุณภาพ

ภายใน 

3.1 ดําเนินการควบคุมและติดตามผลการดําเนินงาน

ของแผนงานและโครงการทกุไตรมาสแตละงานใน

ฝายฯ 

3.2 รับทราบปญหา อุปสรรคและรวมวางแผนกําหนด

แนวทางแกไข 

3.3 รายงานผลการดําเนินงานปญหา อุปสรรคและ 

แนวทางแกไขของฝายฯแกคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยและผูอํานวยการฯ  

3.4 จัดใหมกีารประชุมทกุ 2-3 เดือนเพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแตละงานในฝายฯ

เพื่อการปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน แผนงาน/ 

โครงการ 

3.5 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

เพื่อหาแนวทางขอความคิดเห็นหรือแนวทางแกไข

เพิ่มเติมในการพัฒนาแผนงาน 

3.6 สรุปผลงานประจําไตรมาส และ ประจําปเพื่อจัดทํา

มีการ

ดําเนินการตาม

แผนงาน/

โครงการ 

ที่สอดคลอง

กับระบบ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษาและ

การควบคุม

คุณภาพภายใน 

 

 

รอยละ 

60 
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ความรับผิดชอบหลกั 

(Key  

Responsibility) 

กิจกรรมหลัก 

(Key  Activities) 

ผลที่คาดหวัง 

(Expected  

Result) 

รอยละ 

ของ

เวลา

การทํา 

งาน 

รายงานการปฏิบัติงานประจําปของงานในฝายฯ 

4. อํานวยการใหงาน

ในฝายฯใหสอดคลอง

กับระบบประกัน

คุณภาพการศกึษาและ

การควบคุมคุณภาพ

ภายใน 

4.1  วางแผนรวมกับหัวหนางานเพื่อถายทอดตัวบงชี้

และระบบการควบคุมภายในงานในฝายฯ 

4.2 มอบหมายและเอ้ือใหมีการจัดทําฐานขอมูลของ

งานในฝายฯตามตวัชี้วัดการประกนัคุณภาพ 

4.2  เขียนรายงานการประเมินตนเองและเอ้ือใหการ

เขียนรายงานการประเมินตนเองในฝายฯเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมตัวชีว้ัด 

4.3  รวบรวมหลักฐานและใหขอมูลกับงานประกนั

คุณภาพในการดําเนินการรับรองคณุภาพของวิทยาลัยฯ

และรับการประเมินคุณภาพการศกึษา 

4.4. จัดเก็บขอมูลผลงานในฝายฯอยางเปนระบบโดยใช

ฐาน 

ขอมูลในฝายฯ  

การดําเนนิการ

เปนไปตาม

ระบบประกนั

คุณภาพ และ

สอดคลองกับ

ระบบการ

ควบคุมภายใน 

รอยละ 

60 

 

ความยากงายของงาน (Major Challenge)  

- มีปจจัยภายนอกมากระทบตอการควบคุมคุณภาพทําใหคุณภาพงานลดลง หรือไมเปนไปตามแผน 

- จํานวนอาจารยแตละงานในฝายฯมีนอย 

- การประสานงานกับอาจารยคอนขางยุงยาก  เนื่องจากอาจารยแตละทานมีภารกิจมากและวางไม

ตรงกัน  

- การควบคุมใหมีการดําเนินการตามแผนเปนไปไดยาก เนื่องจากมีภารกจิอื่นๆเขามาแทรก  

- ตองรับผิดชอบตัวบงชีก้ารประกันคุณภาพที่เปนพันธะกจิหลักและภารกิจหลักในวิทยาลัยฯจํานวน 

26 ตัวบงชี ้

- การกําหนดใหมีชองทางในการปฏิบัติงานตามพันธะกจิหลักและภารกิจหลักในวิทยาลัยฯยังไมเปน

รูปธรรมสงผลใหอาจารยไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามภาระงานไดจริง 
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คุณสมบัติประจําตําแหนง  (J0b  Specification) 

วุฒิการศกึษา (Education   Background) 

- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลหรือปริญญาโทสาขาอื่น  

- ผานการอบรมผบต . 

 

ประสบการณการทํางาน (Professional  Experience) 

- มีประสบการณการในการบริหารงานระดับรองผูอํานวยการไมนอยกวา  5  ป 

- มีประสบการณการในการบริหารงานระดับหัวหนางานไมนอยกวา 7-10  ป 

 

สมรรถนะประจําตําแหนง (Functional  competency) 

- มีทักษะการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ 

- มีความเปนผูนํา 

- มีความคดิริเริ่มสรางสรรค 

- มีทักษะในการประสานงาน 

- มีคุณธรรมจริยธรรม 

- ควบคุมตนเองได 

 

คุณสมบัติอื่นๆ  (Specific  competency) 

- Service  Mind 

- ทํางานเปนทีม 

- มีการดําเนนิงานเชิงรกุ 

- มีทักษะการใชคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา  (Sub0rdinate   Responsibilities) 

 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

หัวหนา

งานวิจัยฯ 

1 

 

 

 

 

 

 

- จัดทําแผนงานแผนปฏิบัติการของงานฯ โดยใหครอบคลุม/

สอดคลองกับ แผนงาน  นโยบายของวิทยาลัย 

- จัดทําบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในงาน 

-วางแผนการดําเนนิงานประจําปที่ชัดเจน 

-รวมประชุมทุก 2-3 เดือนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม

บทบาทหนาท่ีของงาน 

- ควบคุมคณุภาพงาน/แผนงาน/โครงการที่อยูในความรับผดิชอบ 

- ดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดของการประกนัคุณภาพการศึกษา และ

การควบคุม   ภายใน 

-รวมวางแผน/ ผลักดันใหมีการวาง ระบบ กลไก มาตรการ ที่เอ้ือ

ตอการผลิตผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ นวัตกรรมใหกบั

อาจารย 

- รวมวางแผน/ ผลักดัน และจดัหาแหลงทุนและทุนสนับสนุนใน

การผลิตผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ นวัตกรรมใหกับอาจารย 

- กําหนดแนวทาง/ ขั้นตอนในการนําผลงานวิชาการอาจารยใหได

มีการนําเสนอ/ ตีพิมพ/ เผยแพรในเวทีตางๆในรูปแบบท่ี

หลากหลายและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

-ติดตามและรายงานผลงานปญหา อุปสรรคและ แนวทางแกไข

ของงานประจําไตรมาส และ ประจําปแกรองผูอํานวยการฯ 

- เขียนรายงานการประเมินตนเองรวบรวมหลักฐานและใหขอมูล

กับงานประกันคุณภาพในการดําเนินการรับรองคุณภาพของ

วิทยาลัยฯและรับการประเมินคณุภาพการศกึษา 

-ประมวลเผลขอมูลผลงานในงานอยางเปนระบบโดยใชฐานขอมูล

ในงาน 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

อาจารยประจํา

งานวิจัยฯ 

2 -ดําเนินงานตามบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในงาน 

-ดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการที่ไดรับมอบหมาย 

- ดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดของการประกนัคุณภาพการศึกษาที่

ไดรับมอบหมาย 

-รวมประชุมทุก 2-3 เดือนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม

บทบาทหนาท่ีของงาน 

-รวมรายงานผลงานปญหา อุปสรรคและ แนวทางแกไขของงาน

ประจําไตรมาส และ ประจําปแกรองผูอํานวยการฯ 

- เขียนรายงานการประเมินตนเองรวบรวมหลักฐานและใหขอมูล

กับงานประกันคุณภาพในการดําเนินการรับรองคุณภาพของ

วิทยาลัยฯและรับการประเมินคณุภาพการศกึษาตามตัวชีว้ดัที่ไดรับ

มอบหมาย 

- จัดเก็บขอมูลผลงานในงานอยางเปนระบบโดยใชฐานขอมูลใน

งาน 

หัวหนางาน

บริการวิชาการ

และศูนยศึกษา 

1 - จัดทําแผนงานแผนปฏิบัติการของงานฯ โดยใหครอบคลุม/

สอดคลองกับ แผนงาน  นโยบายของวิทยาลัย 

- จัดทําบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในงาน 

-วางแผนการดําเนนิงานประจําปที่ชัดเจน 

-รวมประชุมทุก 2-3 เดือนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม

บทบาทหนาท่ีของงาน 

- ควบคุมคณุภาพงาน/แผนงาน/โครงการที่อยูในความรับผดิชอบ 

- ดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดของการประกนัคุณภาพการศึกษา และ

การควบคุม   ภายใน 

-รวมวางแผน/ ผลักดันใหมีการวาง ระบบ กลไก มาตรการและ

รูปแบบในการบรกิารวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของลัง

คมและชุมชน 

- กําหนดแนวทางและผลักดนัใหมีรูปแบบในการบรกิารวชิาการที่
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

หลากหลายและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

- ควบคุมกํากับใหศูนยศกึษาไดปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/ 

ตัวชี้วัด 

- ติดตามและรายงานผลงานปญหา อุปสรรคและ แนวทางแกไข

ของงานประจําไตรมาส และ ประจําปแกรองผูอํานวยการฯ 

- เขียนรายงานการประเมินตนเองรวบรวมหลักฐานและใหขอมูล

กับงานประกันคุณภาพในการดําเนินการรับรองคุณภาพของ

วิทยาลัยฯและรับการประเมินคณุภาพการศกึษา 

-ประมวลเผลขอมูลผลงานในงานอยางเปนระบบโดยใชฐานขอมูล

ในงาน 

อาจารยประจํา

งานบริการ

วิชาการ 

5 -ดําเนินงานตามบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในงาน 

-ดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการที่ไดรับมอบหมาย 

- ดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดของการประกนัคุณภาพการศึกษาที่

ไดรับมอบหมาย 

-รวมประชุมทุก 2-3 เดือนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม

บทบาทหนาท่ีของงาน 

-รวมรายงานผลงานปญหา อุปสรรคและ แนวทางแกไขของงาน

ประจําไตรมาส และ ประจําปแกรองผูอํานวยการฯ 

- เขียนรายงานการประเมินตนเองรวบรวมหลักฐานและใหขอมูล

กับงานประกันคุณภาพในการดําเนินการรับรองคุณภาพของ

วิทยาลัยฯและรับการประเมินคณุภาพการศกึษาตามตัวชีว้ดัที่ไดรับ

มอบหมาย 

- จัดเก็บขอมูลผลงานในงานอยางเปนระบบโดยใชฐานขอมูลใน

งาน 

งานวิเทศ 

สัมพันธ 

 

 

คณะกรรมการ -จัดใหมีกิจกรรมการสรางเครือขายการแลกเปล่ียนทางวิชาการ

และพัฒนาศักยภาพใหอาจารยมีทักษะสากลใหเปนทีย่อมรบัใน

ระดับชาติและอาเซียน 
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ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

เลขานุการฝาย

สงเสริมวิชาการ 

1 - ประชาสัมพันธภายในและภายนอกฝายฯ และประสานงานกับ

ทุกงานในฝายฯ 

- นัดหมาย และบันทกึผลการประชุม 

 - ติดตาม รวบรวม เรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ผานมาเสนอ 

ทบทวนรายงานครั้งที่ผานมา 

-สรุปและนําเสนอผลการดําเนินงานในทกุไตรมาสและประจําป 

 

ผังโครงสรางการบริหารงาน (Administration  Chart) 

 

                                                        Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ 

( อ.ยุพิน  ทรพยแกว) 

ระบบการควบคุมภายใน 

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

งานวิจัยและ 

งานผลงานวิชาการ

วารสาร 

 

งานบริการวิชาการ

และและศูนยศึกษา 

 

งานวิเทศสัมพันธ 
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รายนามอาจารยในฝายรองสงเสริมวิชาการ 

งานวิจัยและงานผลงานวิชาการ   วารสาร 

1.น.ส.ภาวด ี  เหมทานนท                    หัวหนางาน 

2.นางธมลวรรณ  แกวกระจก                    กรรมการ 

3.นางสาวจามจุรี               แซหลู                                              กรรมการ 

 งานบรกิารวิชาการและและศูนยศึกษา 

1.นางพิมพวรรณ  เรืองพุทธ      หัวหนางาน 

2.นางสาวยุพาวรรณ         ทองตะนนุาม                   กรรมการ 

3.นางจิราภรณ  กาญจนะ       กรรมการ 

4.น.ส.ลักษณนันท  เดชบุญ                     กรรมการ 

5.นางสาวนภาวรรณ         วิริยะศิรกิุล                                         กรรมการ 

6.นางสาวนงรัตน              โมปลอด                                            กรรมการ 

  

หัวหนาศูนยศึกษา 5 ศนูย 

 

 1.ศูนยสรางเสริมสุขภาพชุมชน นายสุทัศน เหมทานนท              หัวหนาศูนย 

 2.ศูนยพัฒนาการบริหารจัดการ นายอาทิตย ภูมิสวัสดิ์                         หัวหนาศูนย

 3.ศูนยการศกึษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร  นางจติฤดี  รอดการทกุข หัวหนาศูนย 

4.ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายสิงห                กาญจนอารี                    หัวหนาศูนย  

5.ศูนยสุขภาพจติชุมชน  นางสาวภาวดี  เหมหานนท               หัวหนาศูนย
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แนวทางปฏิบัตงิานของฝายสงเสริมวิชาการ 

 

 วิเคราะหงาน  

   

   

 วางแผนงาน 

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธะกิจ  เปาหมาย  วตัถุประสงค 

ของวิทยาลัย 

 

   

   

 ใหนโยบายกับงานในฝาย 

ในการดําเนนิงาน 

 

   

   

 ควบคุมคุณภาพของงานในฝาย   

   

   

 นิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของ 

งานในฝาย  

 

   

   

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

   

   

   

 ควรปรับปรุงหรือไม 

(ไดจากการวิเคราะห  จุดแข็ง/จุดออน 

ของงานในฝาย  

         

          ใช 

 

แกไข  ปรับปรุง 

/ วิจัย 
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 ดําเนินการพัฒนางานตอไป  

 

ขั้นตอนการปฏบิัติงานของฝายสงเสริมวิชาการ (Process  Flowchart) 

 

 

 ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

  

 

 

 ดําเนินงานตามระบบ  

   

   

 

ระบบแผนงานในฝาย

ฯ 

  

ระบบควบคุม

ภายใน 

  

 

  

สารสนเทศ 

   

   

c 

 

 

 

   

   

  สรุปผลการดําเนินงาน 

   

  
สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจําป 

b a 
c 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงานของระบบจัดการแผนงานในฝายฯ(Process  Flowchart) 

 

 

 

 วิเคราะหผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณที่

ผานมา  ศึกษาบริบท นโยบายตางๆที่เกี่ยวของ   

 

   

 

 
 

 

 จัดทําแผนงานในฝายฯ 

 

 

  

   

 

 
 

 

 รวมพิจารณาแผนงาน/โครงการ  

   

   

   

 ดําเนินการ  ควบคุม ตดิตามกํากับตามแผน  

 

 
 

 

   

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

  

   

   

   

 สรุปผลงานประจําไตรมาสและประจําป  
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มาตรฐานการดําเนนิงานของระบบ 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

วิเคราะหผลกาปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณที่ผานมา  ศกึษา

บริบท นโยบายตางๆที่เกีย่วของ 

 

1. การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณที่ผานมา  ศกึษาบริบท 

นโยบายตางๆท่ีเกี่ยวของ  และดําเนินการ

ดังนี ้

1.1 วิเคราะหนโยบาย แผนงานของ

วิทยาลัย 

1.2 กําหนดและมอบหมายนโยบายงานใน

ฝายฯ 

1.3 จัดทําแผนกลยุทธ / มาตรการของงาน

ในฝายฯ 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 ของแผนงาน/

โครงการที่ไดนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง 

 

 

- รายงานการ

ประชุมการ

พิจารณานําผลการ

ประเมินมาใช 

สกอ. 

องคประกอบที่ 4  

ตัวบงชี้ที่ 4.1,4.2,4.3 

และองคประกอบที5่ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1,5.2 

สมศ. 

ตัวบงชี้พื้นฐานดาน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่ 5 

ตัวบงชี้ที่ 6 

ตัวบงชี้ที่ 7 

ตัวบงชี้พื้นฐานดาน

การบรกิารวิชาการ

รองผูอํานวยการฯ

และหัวหนางาน 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

จัดทําแผนงานในฝายฯ 

 

2. ประชุมและวางแผนงานแตละงานใน

ฝายฯ 

2.1 รวมกําหนดแผนงาน /แผนคน/ แผน

เงินของฝายฯประจําปใหมีความ

สอดคลองกับปรัชญาและพันธะกจิของ

วิทยาลัย 

2.2 จัดทําแผนงานแผนปฏิบัตกิารของฝาย

ฯ โดยใหครอบคลุม/สอดคลองกับ 

แผนงาน  นโยบายของวิทยาลัย 

2.3 มอบหมายแตละงานกําหนดระบบ/

กลไกการทํางาน 

 

 

 

 

รอยละ 100 ของแผนงาน/

โครงการที่มีสวนรวมใน

การวางแผนงาน 

- รายงานการ

ประชุม 

 

 

  

แกสังคม 

ตัวบงชี้ที่ 8 

ตัวบงชี้ที่ 9 
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มาตรฐานการดําเนนิงานของระบบจัดการศึกษาภาคทฤษฎี 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

                        รวมพิจารณา 

แผนงาน/โครงการในฝายฯ 

3. พิจารณา กําหนดผูรับผดิชอบแผนงาน/

โครงการในแตละงานดําเนนิการดังนี ้

3.1  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณา 

3.2  บันทึกผลการพจิารณา 

รอยละ 100 ของแผนงาน/

โครงการมีผูรับผิดชอบ 

 

 

- รายงานการ

ประชุม 

  

ดําเนินการ ควบคุม ตดิตามกํากับ  

ตามแผน 

4. ควบคุม ติดตามกํากับ ดําเนินการดังนี ้

4.1 ดําเนินการควบคุมและติดตามผลการ

ดําเนินงานของแผนงานและโครงการทกุ

ไตรมาสแตละงานในฝายฯ 

4.2 รับทราบปญหา อุปสรรคและรวม

วางแผนกําหนดแนวทางแกไข 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานปญหา 

อุปสรรคและ แนวทางแกไขของฝายฯแก

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ

ผูอํานวยการฯ  

รอยละ 80 ของแผนงาน/

โครงการมีการรายงานผล

การดําเนนิงาน 

PR01และPR02 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

4.4 จัดใหมกีารประชุมทกุ 2-3 เดือนเพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการแตละงานในฝายฯเพื่อการ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน แผนงาน/ 

โครงการ 

4.5เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ เพื่อหาแนวทางขอความคดิเห็น

หรือแนวทางแกไขเพิ่มเติมในการพฒันา

แผนงาน 

4.6สรุปผลงานประจําไตรมาส และ 

ประจําปเพื่อจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน

ประจําปของงานในฝายฯ 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา/ระบบควบคุม

ภายใน 

-ศึกษาดัชนีชีว้ัดที่เกีย่วของกับการ

จัดการเรียนการสอนใหเขาใจ 

-ดําเนินงานตามตวัชี้วัดคุณภาพการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล 

รอยละ 100 ของแผนงาน/ 

โครงการตามตวัชี้วัดคุณภาพ 

รายงานการประเมินตนเอง

ตามตัวชี้วดัคณุภาพ 

  

วางแผนงาน/กําหนด

ระบบงาน 

 

ดําเนินการจัดระบบงานดังนี ้

1.ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพ 

2.แตละงานกําหนดระบบ/กลไกการ

ทํางาน 

3.ประชาสัมพันธ 

 

 

 

รอยละ 100 ของงานมีแผนงาน แผนงาน 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

ดําเนินการตามระบบ แตละงานดําเนินตามหนาที ่

1. งานวิจัยฯ 

2. งานบริการวิชาการ 

3. งานวิเทศเทศ 

 

-รอยละ 100 ของงานมี

แผนงาน 

-รอยละ 100 ของงานมี

ฐานขอมูลครบถวน  เปน

ปจจุบัน 

-รายงานการประเมินตนเอง 

-รายงานการประชุม 

-ฐานขอมูลฝายฯ 

-รายงานตางๆ 

 

  

ประเมิน/สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

 

ประเมินผลตามแผนงาน 

1. แตละงานประเมินผลงานของตนเอง 

 2. ประชุมแตละงาน เพื่อนําเสนอ

ผลงานของตนเอง  วิเคราะหจุดออน/จุด

แข็ง 

3.หาแนวทางในการพฒันาแกไข 

 

 

-รอยละ 100  มีรายงาน

ประเมินผลงานแตละงาน 

 

-รายงานประเมนิผลงานแต

ละงาน 

-แนวทางในการพัฒนาแกไข 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน รายละเอียดของการปฏบิัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ เกณฑ รหัสแบบฟอรม 

ความสอดคลองกบั 

มาตรฐานและตัว

บงชี ้

ผูรับผดิชอบ 

สรุปรายงานการ

ปฏิบัติงานประจําป 

ดําเนินการสรุปผลงานประจําปดังนี ้

1.ประชุมผูรับผิดชอบ 

2.รวมสรุปผลงานละจัดทํารายงานสง

ผูรับผิดชอบ 

-มีรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของฝายฯ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ

งานฝายฯ 
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