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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
พระบรมราชชนก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุม ครั้งที่ 
...../2564 เมื่อวันที ่.........เดือน............... พ.ศ. .... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
พระบรมราชชนก พ.ศ. .... 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับผลิตและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อสังคม และเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
          (๒) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ 
และน าความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
          (๓) พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานานชาติ 
          (๔) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 
          (๕) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
          (๖) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
          (๗) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

   ก. ส านักงานอธิการบดี 
(1) กองบริหารกลาง 
(2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) กองยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
                                                                                    ข. ส านัก... 
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  ข. ส านักวิชาการ 
(1) กองพัฒนาการศึกษา 
(2) กองวิจัยและบริการวิชาการ 

ค. คณะพยาบาลศาสตร์ 
(1) ส านักงานคณบด ี
(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 นครล าปาง 

           (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... 
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  ง.  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
(1) ส านักงานคณบด ี
(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 เพ่ือท า
หน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในสถาบันพระบรมราชชนก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสถาบันพระบรมราชชนก รับผิดชอบงานขึ้นตรงกับอธิการบดี โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

        (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

        (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 6 ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบราชการ 
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสถาบันพระบรมราชชนกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

        (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

        (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก 

        (3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 

        (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 7 ส านักงานอธิการบดี   
   ก. กองบริหารกลาง มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสถาบันพระบรมราชชนก 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 

รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 
                        (3) ด าเนินการ... 
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(3) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะของสถาบันพระบรมราชชนก 
(4) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมทั้งจัดท าบัญชี 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การบริหารสัญญา การบริหารทรัพย์สิน 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และเสริมสร้างคุณธรรม 
(8) ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและอ านวยการวิชาการกฎหมาย 
(9) นิติกรรมสัญญา คดีและการบังคับคด ี
(10) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของ

สถาบันพระบรมราชชนก 
(11)  พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

ด้านภาพลักษณ์ กิจกรรมขององค์กรและส่วนราชการใดของสถาบันพระบรมราชชนก 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   ข. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
การเปลี่ยนสายงาน ลาออก บรรจุกลับ การโอน การโยกย้าย การปรับวุฒิ การปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ  
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การช่วยราชการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตราก าลังและวางแผนอัตราก าลังของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน จัดท าข้อมูล
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและวิชาการ 
(5) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรของสถาบัน 

พระบรมราชชนก 
(6) งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการสอน และด้านสนับสนุน 

การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ  
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และสัญญาจ้าง

ที่เก่ียวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล 
(8) ด าเนินการเกี่ยวการจัดสวัสดิการของสถาบันพระบรมราชชนก 
(9) ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก 
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
                   ค. กองยุทธศาสตร์...  
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 ค. กองยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
             (1)   ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพรวมทั้งวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย 
และการบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

  (2)  จัดท าข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
การบริการวิชาการ และด้านอ่ืนตามอ านาจหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนกต่อสภาสถาบัน 

   (3)   ก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก 

            (4) วิ เคราะห์ จัดท าค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

            (5)  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการด าเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก  

   (6)  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ งบประมาณและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             (7)  ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริเริ่ม และโครงการพิเศษ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

 (8)  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร การตัดสิน และการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก 

 (9)   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาให้มีมาตรฐาน
และทันสมัย  

 (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 8 ส านักวิชาการ  
                            ก. กองพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
              (1) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางและติดตามประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องในระบบ
การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ  
              (2) พัฒนาระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา และการออก
เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
              (3) สนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
              (4) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวข้อง และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
              (5) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
              (6) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานกิจการนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจการนักศึกษา จัดบริการสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา 
  
                      (7) ปฏิบัติงาน... 
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              (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข. กองวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
            (1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา งานสนับสนุนทุนวิจัยภายในและภายนอก 

งานทรัพย์สินทางปัญญา 
            (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดตั้ง

ศูนย์ Excellence Center ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
     (3) ด าเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบริการวิชาการ  

       (4) ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาวารสารวิชาการ 
       (5) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ภาษา 
       (6) ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรในกับประเทศ

เพ่ือนบ้านความร่วมมือการวิจัยกับต่างประเทศ 
              (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ข้อ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ 
          ก.  ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ด าเนินการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ 
การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  (๒) บริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ 
และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  (๓) ควบคุมก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัด
ตามแผนงาน/โครงการ ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ วิชาการ วิจัย นวัตกรรม  บริการวิชาการ การพัฒนา
นักศึกษาและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง งานบัณฑิตศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

       (๔) ด าเนินงานบริการนักศึกษา และควบคุมก ากับงานทะเบียนและประวัตินักศึกษา 
ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงส าเร็จการศึกษา ให้การบริการ ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง 

  (๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ การบริหาร และการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งในระดับคณะและวิทยาลัยในสังกัด 

  (๖) ส่งเสริมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพียงพอและพร้อมใช้ 
  (๗) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะและวิทยาลัยในสังกัด โดยการวิเคราะห์

อัตราก าลัง การสรรหาบุคลากร การพัฒนาและธ ารงรักษา การสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การด าเนินงานด้านวินัย รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมแก่บุคลากรของคณะและวิทยาลัย 

  (๘) ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง
และพัสดุและถ่ายทอดเป็นข้อปฏิบัติให้กับวิทยาลัย และควบคุมก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท 
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

           (9) ด าเนินงาน... 
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       (๙) พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษากับเครือข่ายด้านการสาธารณสุข
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                                 (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
            ข.  วิทยาลัย 30 แห่ง มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การพัฒนา
และการบริการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 (๒) ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 

     (๓) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

     (๔) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     (๕) บริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ 
และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
                                  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ข้อ 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

     ก. ส านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้  
        (๑) จัดท าแผน งบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจของคณะ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เสนออนุมัติตามระบบ ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของคณะและวิทยาลัยในสังกัด 
   (2) บริหารงานบุคคล  งานพัฒนาบุคลากร งานด้านกฎหมายและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  งานการเงิน งานสารบรรณ งานการคลัง งานพัสดุ งานสถานที่ และงานทรัพย์สินของคณะ 
และวิทยาลัย ที่สภาสถาบันพระบรมราชชนกหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแล ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภา
สถาบันพระบรมราชชนก หรืออธิการบดี 
   (3) สนับสนุน ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษา 
การบริหารหลักสูตร การวัดประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (4) ด าเนินงานบริการนักศึกษา และควบคุมก ากับงานทะเบียนและประวัติ
นักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงส าเร็จการศึกษา ให้การบริการ ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง 
       (5) ส่งเสริมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพียงพอและพร้อมใช้  
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ การบริหาร และ
การตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับคณะและวิทยาลัยในสังกัด 
                            (6) ส่งเสริม... 
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       (6) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนานักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามนโยบายของคณะและหรือสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (7) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การประสานกับศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (8) พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษากับเครือข่ายด้านการสาธารณสุข
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

    ข. วิทยาลัย 9 แห่ง มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
              (1) จัดท าแผน งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจของวิทยาลัย 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาของคณะและสถาบัน โดยมีการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของวิทยาลัย 
      (2) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การบริการ
นักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตามระบบและกลไกของสถาบันพระบรมราชชนก คณะ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ   
      (3) ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (4) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  โดยมีความร่วมมือ 
กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (5) พัฒนานักศึกษา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางของคณะและหรือสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (6) บริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานด้านกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม งานการเงิน งานสารบรรณ งานการคลัง งานพัสดุ งานสถานที่ งานทรัพย์สิ น ของวิทยาลัย 
ที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก หรืออธิการบดีมอบอ านาจให้อยู่ในความดูแล ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ 
หรือประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
หรืออธิการบด ี
      (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประกาศ ณ วันที่..................เดือน..............พ.ศ. .... 
 

 

 

                                       (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


