ร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
พระบรมราชชนก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบั น พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกั บ มติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุม ครั้งที่
...../2564 เมื่อวันที่ .........เดือน............... พ.ศ. .... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
พระบรมราชชนก พ.ศ. ....
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับผลิตและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน ทาการวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิ ตบั ณฑิตและพัฒ นาบุคลากรให้ ส อดคล้ องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐ เพื่อให้ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อสังคม และเพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(๒) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่ อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้
และนาความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(๓) พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานานชาติ
(๔) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
(๕) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
(๖) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๗) ส่งเสริมและทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
ก. สานักงานอธิการบดี
(1) กองบริหารกลาง
(2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) กองยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ข. สานัก...

-2ข. สานักวิชาการ
(1) กองพัฒนาการศึกษา
(2) กองวิจัยและบริการวิชาการ
ค. คณะพยาบาลศาสตร์
(1) สานักงานคณบดี
(2) วิทยาลัย 30 แห่ง ประกอบด้วย
(2.1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
(2.2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(2.3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
(2.4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
(2.5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
(2.6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
(2.7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
(2.8) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
(2.9) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
(2.10) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง
(2.11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
(2.12) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
(2.13) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
(2.14) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
(2.15) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
(2.16) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
(2.17) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
(2.18) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
(2.19) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
(2.20) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
(2.21) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
(2.22) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
(2.23) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
(2.24) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
(2.25) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
(2.26) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
(2.27) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
(2.28) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
(2.29) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
(2.30) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ง. คณะสาธารณสุข...

-3ง. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
(1) สานักงานคณบดี
(2) วิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย
(2.1) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
(2.2) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
(2.3) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
(2.4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
(2.5) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
(2.6) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
(2.7) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
(2.8) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(2.9) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ข้อ 5 ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทา
หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนิน งานภายในสถาบันพระบรมราชชนก และสนับสนุนการปฏิบั ติง าน
ของสถาบันพระบรมราชชนก รับผิดชอบงานขึ้นตรงกับอธิการบดี โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสถาบัน
พระบรมราชชนก
(2) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 6 ในสถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ มีกลุ่ มพัฒ นาระบบราชการ
เพื่อทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสถาบันพระบรมราชชนกให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ มีประสิทธิภ าพ
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่อธิการบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบ
ราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก
(4) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 7 สานักงานอธิการบดี
ก. กองบริหารกลาง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสถาบันพระบรมราชชนก
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก
รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ
(3) ดาเนินการ...

-4(3) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะของสถาบันพระบรมราชชนก
(4) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมทั้งจัดทาบัญชี
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การบริหารสัญญา การบริหารทรัพย์สิน
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และเสริมสร้างคุณธรรม
(8) ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและอานวยการวิชาการกฎหมาย
(9) นิติกรรมสัญญา คดีและการบังคับคดี
(10) ดาเนินการอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของส่วนราชการใดของ
สถาบันพระบรมราชชนก
(11) พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์
ด้านภาพลักษณ์ กิจกรรมขององค์กรและส่วนราชการใดของสถาบันพระบรมราชชนก
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเปลี่ยนสายงาน ลาออก บรรจุกลับ การโอน การโยกย้าย การปรับวุฒิ การปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การช่วยราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
(2) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กรอบอั ต ราก าลั ง และวางแผนอั ตราก าลั ง ของสถาบัน
พระบรมราชชนก
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน จัดทาข้อมูล
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและวิชาการ
(5) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรของสถาบัน
พระบรมราชชนก
(6) งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการสอน และด้านสนับสนุน
การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และสัญญาจ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
(8) ดาเนินการเกี่ยวการจัดสวัสดิการของสถาบันพระบรมราชชนก
(9) ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ค. กองยุทธศาสตร์...

-5ค. กองยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพรวมทั้งวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการกาหนดนโยบาย
และการบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก
(2) จั ด ท าข้ อ เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากร
การบริการวิชาการ และด้านอื่นตามอานาจหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนกต่อสภาสถาบัน
(3) กาหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์
รวมทั้งจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบันพระบรมราชชนก
(4) วิ เคราะห์ จั ดท าค าของบประมาณและจั ด สรรงบประมาณของสถาบั น
พระบรมราชชนก
(5) กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการดาเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก
(6) สนั บ สนุ นการดาเนินงานของหน่ว ยงานในสั งกั ดสถาบัน พระบรมราชชนก
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ งบประมาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) ประสานและด าเนิ นการเกี่ ยวกั บแผนงาน โครงการริ เริ่ ม และโครงการพิ เศษ
ของสถาบันพระบรมราชชนก
(8) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การตัดสิน และการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก
(9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาให้มีมาตรฐาน
และทันสมัย
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 8 สานักวิชาการ
ก. กองพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดแนวทางและติดตามประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องในระบบ
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ
(2) พัฒนาระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การสาเร็จการศึกษา และการออก
เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(3) สนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
(4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
(5) พั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนและการสอบภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
(6) พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานกิจการนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจการนักศึกษา จัดบริการสวัสดิการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
(7) ปฏิบัติงาน...
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(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข. กองวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา งานสนับสนุนทุนวิจัยภายในและภายนอก
งานทรัพย์สินทางปัญญา
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดตั้ง
ศูนย์ Excellence Center ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบริการวิชาการ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาวารสารวิชาการ
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ภาษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรในกับประเทศ
เพื่อนบ้านความร่วมมือการวิจัยกับต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 9 คณะพยาบาลศาสตร์
ก. สานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) บริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ
และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) ควบคุมกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัด
ตามแผนงาน/โครงการ ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ วิชาการ วิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ การพัฒนา
นักศึกษาและทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง งานบัณฑิตศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ดาเนินงานบริการนักศึกษา และควบคุมกากับงานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงสาเร็จการศึกษา ให้การบริการ คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง
(๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพันธกิจ การบริหาร และการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งในระดับคณะและวิทยาลัยในสังกัด
(๖) ส่งเสริมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพียงพอและพร้อมใช้
(๗) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะและวิทยาลัยในสังกัด โดยการวิเคราะห์
อัตรากาลั ง การสรรหาบุ คลากร การพัฒ นาและธ ารงรักษา การสนับสนุนการเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิช าการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การดาเนินงานด้านวินัย รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมแก่บุคลากรของคณะและวิทยาลัย
(๘) ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง
และพัสดุและถ่ายทอดเป็นข้อปฏิบัติให้กับวิทยาลัย และควบคุมกากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท
การจัดซื้อ – จัดจ้าง
(9) ดาเนินงาน...
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(๙) พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษากับเครือข่ายด้านการสาธารณสุข
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข. วิทยาลัย 30 แห่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการจัดการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การพัฒนา
และการบริการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
(๒) ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
(๓) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
(๔) ส่ งเสริ มและทะนุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) บริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ
และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
ก. สานักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผน งบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจของคณะ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนพั ฒ นาของสถาบั น เสนออนุ มั ติ ต ามระบบ ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของคณะและวิทยาลัยในสังกัด
(2) บริ ห ารงานบุ ค คล งานพั ฒ นาบุ ค ลากร งานด้ า นกฎหมายและส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม งานการเงิน งานสารบรรณ งานการคลัง งานพัสดุ งานสถานที่ และงานทรัพย์สินของคณะ
และวิทยาลั ย ที่ส ภาสถาบั น พระบรมราชชนกหรืออธิการบดีมอบหมายให้ อยู่ในความดูแล ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก ตลอดจนคาสั่งหรือการมอบหมายของสภา
สถาบันพระบรมราชชนก หรืออธิการบดี
(3) สนั บ สนุ น ก ากั บ ติ ด ตามและตรวจสอบการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา
การบริหารหลักสูตร การวัดประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
(4) ด าเนิ น งานบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา และควบคุ ม ก ากั บ งานทะเบี ย นและประวั ติ
นักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงสาเร็จการศึกษา ให้การบริการ คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง
(5) ส่งเสริมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพียงพอและพร้อมใช้
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ การบริหาร และ
การตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับคณะและวิทยาลัยในสังกัด
(6) ส่งเสริม...
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(6) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนานักศึกษา การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามนโยบายของคณะและหรือสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การประสานกับศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(8) พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษากับเครือข่ายด้านการสาธารณสุข
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข. วิทยาลัย 9 แห่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาแผน งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจของวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาของคณะและสถาบัน โดยมีการควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของวิทยาลัย
(2) ดาเนินการจัดการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การบริการ
นั ก ศึ ก ษา และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน
ตามระบบและกลไกของสถาบันพระบรมราชชนก คณะ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
(3) ด าเนิ น การผลิ ต และเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของระบบสุ ข ภาพ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ชุ ม ชน โดยมี ค วามร่ ว มมื อ
กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) พัฒนานักศึกษา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางของคณะและหรือสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) บริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานด้านกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรม งานการเงิ น งานสารบรรณ งานการคลั ง งานพั ส ดุ งานสถานที่ งานทรั พ ย์ สิ น ของวิ ท ยาลั ย
ที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก หรืออธิการบดีมอบอานาจให้อยู่ในความดูแล ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ
หรือประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก ตลอดจนคาสั่งหรือการมอบหมายของสภาสถาบันพระบรมราชชนก
หรืออธิการบดี
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่..................เดือน..............พ.ศ. ....

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

