
คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร

ท่ี   189/2563

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2563 (เดือนพฤษภาคม 2563)
__________________________________________________________

เพ่ือใหการบริหารงานภายในของคณะพยาบาลศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการอาศัยอํานาจตามความในคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 643/2561
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2561 เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามขอ (8) จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประธานกรรมการ

2. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ

3. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

4. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการ

5. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ

6. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

7. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป กรรมการ

8. อาจารยเสาวรี  เอี่ยมละออ กรรมการ

9. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการและเลขานุการ

10. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11. นางสาวศันสนีย พุทจิระ ผูชวยเลขานุการ

12. นางสาวฐาปนี ซั่วเซงอี่ ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการบริหารคณะ มีดังนี้

1. กําหนดทิศทางและการบริหารงานของคณะ วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ     

แผนบริหารความเสี่ยง และประเมินแผนปฏิบัติการดานการบริหารองคกรใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร

ทุก 6 เดือนเพ่ือรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงานบริหารของคณะ

3. ใหคําปรึกษาและกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการงบประมาณ การจัดการงาน ให

เปนไปตามแผนและมีคุณภาพ
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4. พิจารณากลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารคณะที่สอดคลองกับ

ทิศทางและนโยบายของคณะ

5. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ที่ปรึกษา

2. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ ประธานกรรมการ

3. อาจารยศิริพร ฉายาทับ รองประธานกรรมการ

4. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย รองประธานกรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการ

6. รองศาสตราจารย ดร.รัตนา จารุวรรโณ กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

8. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

9. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ

10. อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการ

11. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการและเลขานุการ

12. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาววิกานตดา โหมงมาตย ผูชวยเลขานุการ

14. นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีดังนี้

1. วางแผนเสนอนโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาและการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พิจารณากําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตร และแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร

2. วางแผน กํากับติดตามระบบการรับนักศึกษาผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา

และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

3. วางแผนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู และการวิจัยประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

4. จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรของคณะนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะนําใหสอดคลองและเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร

4.1 เสนอนโยบายและจัดทําแผนงานการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติแผนงานการ

พัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา และทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม แผนงานการพัฒนาหลักสูตรเชิงพัฒนาศาสตรและหลักสูตรตามความตองการของชุมชน

ทองถ่ิน แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางดานวิชาการของอาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ แผนงานพัฒนาศูนย

ฝกอบรมความเปนเลิศทางวิชาการ
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5. พิจารณาผลปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนางานบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ กํากับ ดูแลงาน

วิชาการใหเปนไปตามแผนและมีคุณภาพ

5.1 พิจารณาการจัดตารางสอนและจัดตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติงาน ภาระงานสอน

5.2 รวบรวมพิจารณา กํากับคุณภาพ และใหความเห็นชอบผลการดําเนินการของทุกหลักสูตร

5.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กํากับและใหความเห็นชอบ

มคอ.3 และ 4 มคอ.5 และ 6 กอนเปดภาคการศึกษา มคอ. 7 ทุกปการศึกษา

5.2.2 การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

5.2.3 พิจารณาวางแผนและพัฒนาผลประเมินงานดานการจัดการเรียนการสอน

6. พิจารณาผลปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนางานบริการวิชาการกํากับดูแลงานวิชาการใหเปนไป

ตามแผนและมีคุณภาพโดยกํากับติดตามผลการดําเนินงานของ

6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล กํากับและใหความเห็นชอบ การเปดรับการจัด

ทําโครงการ พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์การเรียน ผลการประเมินหลักสูตร แนวทางการพัฒนา

หลักสูตร

6.2 หลักสูตรบริการวิชาการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน หลักสูตรอื่นๆ กํากับและใหความเห็น

ชอบ การเปดรับ การจัดทําโครงการ พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิการเรียน ผลการประเมิน

หลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

7. ตรวจสอบ ทบทวนและรับรองผลการดําเนินการของหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

8. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการ

ดําเนินการของหลักสูตร

9. พิจารณาทบทวนผลการกํากับติดตามผลการประเมินผูเรียน ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

งานของผูสอน และการบริหารหลักสูตร ในรอบปท่ีผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติ

งานของผูสอนและการบริหารหลักสูตรปการศึกษาตอไป

10. วางแผนการวัดและประเมินผลใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูจัดวางระบบ

การการวัดและประเมินผล

11. มีการจัดทําระบบคลังขอสอบและคัดเลือกขอสอบท่ีดี

12. กําหนดแผนการประเมินผลสมรรถนะของชั้นปใหสอดคลองกับนโยบายบัณฑิตนักปฏิบัติ

13. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และผลการบริหารหลักสูตร จัดทํารายงานผลการวัดและประเมินผลในแตละภาคเรียนเสนอประธาน

สาขา

14. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจํา

คณะพยาบาลศาสตร

15. งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยเรียม นมรักษ กรรมการ

3. อาจารยศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท กรรมการ

4. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการ

5.อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ กรรมการ

6. Mrs. Ruffel Joy C.Manalo กรรมการ

7. Ms. Labmie  Lynnette Dematoque กรรมการ

8. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการ

9. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวฐาปนี ซั่วเซงอี่ ผูชวยเลขานุการ

11. นางสาวโศรยา นุมสรอย ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ

หนาท่ีดานกิจการนักศึกษา มีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมินแผนปฏิบัติ

การในงานที่เก่ียวของสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจํา

คณะ

2. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารและพัฒนานักศึกษา

2.1 พิจารณาเสนอ ระเบียบ ขอบังคับ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา เชน การแตงกาย การ

เขาช้ันเรียน การใชหองปฏิบัติการ การสอบ การลา ตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ

2.2 จัดทําคูมือนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา

2.3 จัดปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา และการตอนรับบัณฑิต

3. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารหอพักนักศึกษาในดานดูแลความ

สะอาด ความเรียบรอย ของหอพักนักศึกษา จัดวางระเบียบในการอยูหอพักของนักศึกษา และกําหนดกิจกรรม

ในหอพัก ฯลฯ

4. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล กิจกรรมและชมรมตางๆของนักศึกษากิจกรรม

เสริมสรางหลักสูตรและสมรรถนะในการทํางาน โดยจัดโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาดานความรับผิดชอบ

คุณธรรม จริยธรรม เชน งานไหวครู วันรับหมวก รับนอง ฯลฯ ประสานงาน กํากับดูแลโครงการตางๆ ที่เกี่ยว

กับกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย จัดทําสมุดประจําตัวนักศึกษา เพื่อบันทึกประสบการณดาน

ตาง ๆ ตลอดหลักสูตร การบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

5. วางแผน ประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การแนะแนวการศึกษา อาชีพ และทุนการ

นักศึกษา โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในเรื่องทุนการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในเรื่องการประกอบอาชีพ

6. วางระบบอาจารยท่ีปรึกษา และเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
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7. วางแผนประสานงาน กํากับติดตามและประเมินผลงานดานศิลปะวัฒนธรรม สงเสริมกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับงานกิจการนักศึกษา สงเสริมความรวมมือเครือขายดานวัฒนธรรมระดับ

ทองถ่ินและระดับนานาชาติ และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพองคความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนทองถิ่นและการเรียนการสอน

8. วางแผน ประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล ดานการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ โดย

พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บขอมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดดานคุณภาพดานพัฒนานักศึกษาเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองท่ีเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพดานท่ีรับผิดชอบ

9. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ

พยาบาลศาสตร

10. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

หนาท่ีคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ มีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมินแผนปฏิบัติ

การในงานที่เก่ียวของสอดคลองกับการพัฒนางานวิเทศสัมพันธทุก6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะ

กรรมการประจําคณะ

2. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ราง โตตอบ รับ-สงหนังสือราชการ

3. ประสานงานดานท่ีพัก พาหนะ หองประชุม ติดตอสถานท่ีตาง ๆ พิธีการ ตอนรับแขกผูมาเยือนจาก

ตางประเทศ ตลอดจนเตรียมของท่ีระลึกในการรับรองแขกผูมาเยือนคณะในโอกาสตางๆ

4. จัดทําขอมูลความรวมมือกับตางประเทศ MOU รับผิดชอบดานความรวมมือการใหหรือรับความ

ชวยเหลือและแลกเปลี่ยน

5. ประชาสัมพันธงานวิเทศสัมพันธ แสดงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการตางประเทศ การ

เผยแพรขาวสารเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศในเว็บไซต จัดทําเอกสารแนะนําหลักสูตร และคณะ

เปนภาษาอังกฤษ จัดทําคํากลาวรายงาน คํากลาวเปด - ปดประชุมและสาสนโอกาสตาง ๆเปนภาษาอังกฤษ

6. ประสานงานดานวิเทศสัมพันธกับคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงตางประเทศ สถานทูตตางๆ

และหนวยงานตางประเทศในการใหความชวยเหลือทางวิชาการ

7. พิจารณาคัดเลือกทุนและความรวมมือกับตางประเทศ และจัดหาแหลงทุนใหกับบุคลากรและ

นักศึกษา

8. รวมดําเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับบนานาชาติของคณะและมหาวิทยาลัย

9. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ

พยาบาลศาสตร

10. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล

1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย ดร.รัตนา จารุวรรโณ กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

4. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป กรรมการ

5. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ กรรมการ

6. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ

7. อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการ

8. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

9. อาจารย ดร.จารุภา จิรโสภณ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ ผูชวยเลขานุการ

11. นางสาวสิริลักษณ กระสวยกลาง ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล  

หนาท่ีดานการวิจัย มีดังนี ้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการแผนดานการวิจัย แผนบริหารความเสี่ยง และ

ประเมินแผนปฏิบัติการดานวิจัยและการจัดการความรูใหสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความ

กาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดานวิจัยสูเปาหมาย โดยวางแผนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยและการเผยแพร

ตีพิมพของอาจารย

3. ประสานงาน และสรางเครือขายงานวิจัยรวมกับแหลงฝกและหนวยงานอื่น ๆ

4. จัดกิจกรรมโดยพัฒนาเสนอขอเสนอโครงการ แผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจากแหลงทุน

ภายนอก

5. ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะ พัฒนาการนําผลงานไปใชประโยชน และจัดทําทะเบียนหรือ

ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ

6. ดานการจัดการความรูดาน การวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะ

วัฒนธรรม

7. ดําเนินการรวบรวมองคความรูในคณะใหเปนหลักฐานเชิงประจักษ

7.1 จัดทํากิจกรรมโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ

7.2 จัดการเผยแพรองคความรูของคณะและองคความรูรวมกับแหลงฝกภาคปฏิบัติโดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

7.3 สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร

8. อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
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หนาท่ีดานการบริการวิชาการ มีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ประเมินแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการให

สอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ และวางแผนดําเนินโครงการและกิจกรรมการฝกอบรม

สัมมนา รวมท้ังการใหคําปรึกษาแนะนําที่สอดคลองกับความตองการและเปนประโยชนตอทองถิ่นโดยรวม

3. ติดตอประสานงานหนวยงานภายในและภายนอกคณะ การใหและรับงานวิชาการโดยจัดทําเอกสาร

ประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ

4. บริหารจัดการหองปฐมพยาบาล กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปของมหาวิทยาลัย และใหบริการ

สุขภาพแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

5. อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

หนาท่ีดานนวัตกรรมทางการพยาบาล มีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ ประเมินแผนปฏิบัติการดาน

นวัตกรรมทางการพยาบาลใหสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือน เพ่ือรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ

2. จัดวางระบบการเก็บรวบรวมเพื่อลงระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานนวัตกรรมทางการพยาบาล

พรอมจัดหาแหลงทุนและสนับสนุนใหเกิดเวทีเครือขายการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลในประเทศ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเกิดเวทีเครือขายการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลตางประเทศอยาง

นอย 1 ครั้งตอ 2 ป

3. พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสงผลงานไปประกวดภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ

4. กํากับติดตามสรางขวัญกําลังใจและยกยองผลการดําเนินงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการพยาบาล

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการและงานพัฒนาดานนวัตกรรมทางการพยาบาลตอ

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร

6. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

คณะกรรมการดําเนินการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 

(Green University)

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. หทัยชนก บัวเจริญ ที่ปรึกษา

2. อาจารยวารธินีย แสนยศ ประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

4. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ กรรมการ

5. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

6. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการ

7. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการ
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8. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการ

9. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวชุติ์ภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการดําเนินการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 

(Green University) มีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมินแผนปฏิบัติ

การในงานที่เก่ียวของสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจํา

คณะ

2. วางแผน สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม และประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการพัฒนามหา

วิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม และท่ีเกี่ยวของโดยพัฒนาและวางระบบการจัดเก็บขอมูล

3. วางแผนระบบการประชาสัมพันธการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษสิ่งแวดลอม โดยวาง

กลยุทธสอดแทรกเน้ือหา หัวขอเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของคณะ

4. สงเสริมความสุขในการทํางาน สงเสริมสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรในคณะ และสงเสริมการพัฒ

นามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอมในคณะและนอกคณะ

5. สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการและรายงานผลการปฏิบัติงานทุก6 เดือนตอคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร

6. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

 สั่ง ณ  วันท่ี   20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. หทัยชนก บัวเจริญ)
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