
(ร่าง)  โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง  20 กรกฎาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบ
สุขภาพชุมชน 

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ บริการวิชาการแก่สังคมตาม
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสถาบันและบุคลากร 

1. งานการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
บริหาร พัฒนาวิชาชพีการพยาบาลและ
การศึกษาทัว่ไป (หน.1+5) 
2. งานการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลครอบครัวชุมชน และ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น (หน.1+6) 
3. งานการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลเด็ก ผู้ใหญ ่และผู้สูงอายุ (หน.
1+12) 
4. งานการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์และ
การพยาบาลจิตเวช (หน.1+11) 
5. งานบริหารหลักสูตร ทะเบียน วัด
และประมวลผลการศึกษา (หน.1+3+
จนท.1) 
6. งานบริการและพัฒนานักศึกษา (หน.
1+5+จนท.1) 
 

1. งานวิจยั ผลงานวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ์  
(หน.1+4+จนท.1) 

1. งานบริการวิชาการ และศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการพยาบาล 
(หน.1+5) 

1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จริยธรรม และกิจการพิเศษ 
(หน.1+2) 

1. งานบริหาร ธุรการ สารบรรณ พัสดุ 
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และซ่อม
บ ารุง (หน.จนท.1+จนท.6) 
2. งานการเงิน บัญชี ตรวจสอบและ
ประเมินผล (หน.จนท.1+จนท.2) 
3. งานทรัพยากรบุคคล การเจ้าหน้าที่ 
และยานพาหนะ (หน.จนท.1+จนท.2+
พขร.3) 
4. งานวิทยบรกิาร และสารสนเทศ 
(หน.1+1+จนท.6) 
5. งานนโยบายและแผน จัดการความรู้ 
และประชาสัมพันธ ์(หน.1+3+จนท.1 
ข้อ 5+6) 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
บริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน 
(หน.1+2) 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
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ลักษณะงานตามโครงสร้าง 
 

กลุ่มวิชาการ 
1. งานภาควิชาฯ 

1.1 วางแผน ควบคุมก ากับ และประเมินผล งานด้านการผลิตภายในภาควิชาฯให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ  (การจัดท า ม.ค.อ.3-6  แผนการสอน แผนการสอนในคลินิก แผนนิเทศ     การเยี่ยมการสอน/
นิเทศของอาจารย์ในภาควิชาฯ การวิพากษ์ข้อสอบ การทวนสอบรายวิชา ภาระงานด้านการสอน/นิเทศของ
อาจารย์ในภาควิชา)   

1.2 วางแผน ควบคุมก ากับ และประเมินผล งานด้านวิจัยและผลิตต าราของบุคลากรในภาควิชาฯ  
1.3 วางแผน ควบคุมก ากับ และประเมินผล งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาของภาควิชาฯ  
1.4 วางแผน ควบคุมก ากับ และประเมินผล งบประมาณด้านการจัดการเรยีนการสอน ด้านวิจัยและผลิตต ารา ด้าน

บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนฯ 
1.5 ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาจัดท า 

master plan ของแต่ละปีการศึกษา แผนการศึกษาภาคปฏิบัติ ฯลฯ  
1.6 วางแผน ควบคุมก ากับ และประเมินผล การพัฒนาอาจารย์ในภาควิชาฯในแต่ละปีงบประมาณ 
1.7 วางแผน ควบคุมก ากับ และประเมินผล ภาระงานของอาจารย์ในภาควิชาฯให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ

พยาบาล 
1.8 จัดท าท าเนียบอาจารย์พิเศษของภาควิชาฯ 

2. งานบริหารหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดและประมวลผลการศึกษา 
2.1 งานบริหารหลักสูตร 

- ร่วมวางแผน ด าเนินการการจัดท าแผนการศึกษา แผนการศึกษาภาคปฏิบัติ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

- ร่วมวางแผน ด าเนินการจัดท าปฏิทินการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

- วางแผน ด าเนินการจัดท าตารางสอนทุกภาคการศึกษา 
- ร่วมวางแผน ด าเนินการก าหนดภาระงานของอาจารย์ให้เป็นตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
- จัดท าคู่มืออาจารย์ประจ าปีการศึกษา 
- ร่วมวางแผน ด าเนินการก าหนดอาจารย์ประจ าช้ันร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร 
- ร่วมวางแผนการจัดท างบประมาณการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดส่ง

งบประมาณให้กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
- จัดท าท าเนียบอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยฯ 
- จัดท าโครงการประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติงานฯ 
- จัดท าแผนการทบทวนความรู้การสอบรับใบประกอบวิชาชีพฯ 
- เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ร่วมพิจารณาในการประชุมเรื่องการเลื่อนช้ันของนักศึกษาทุกช้ันปี 

2.2 งานทะเบียน  
- จัดท าทะเบียนนักศึกษา แฟ้มประวัตินักศึกษารายบุคคล จัดท าคู่มือนักศึกษา จัดท าใบประกาศนียบัตรของ

นักศึกษา ให้บริการศิษย์เก่าเกี่ยวกับใบประกาศนียบัตรต่างๆ 
2.3 งานวัดและประมวลผลการศึกษา   

- วางแผน ด าเนินงาน การจัดท าข้อสอบทุกรายวิชาให้มีมาตรฐาน 
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- ตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท า GPA นักศึกษารายบุคคลและประมวลผลการศึกษา  ทุกภาค
การศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- จัดท าคลังข้อสอบ   
- วางแผนด าเนินงาน ควบคุมก ากับ ประเมินผลการทวนสอบรายวิชาแต่ละปีการศึกษา 

3. งานบริการและพัฒนานักศึกษา  
        งานปกครองและระเบียบวินัยนักศึกษา หอพักนักศึกษา การให้ค าปรึกษาแนะแนว ทุนการศึกษา สวัสดิการ 
กิจการนักศึกษา บริการศิษย์เก่า จัดเวรหอพักอาจารย์ 

     
4. งานวิจัยและผลงานวิชาการ  

1. รวมก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ ด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงาน สร้างสรรค์ของสถาบัน 
2. ก าหนดนโยบายแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
3. ก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ขององค์กร 
4. ก าหนดแผนการสังเคราะห์งานวิจัย 
5. จัดท าคู่มือและพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
6.  สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
7. ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันให้มี

มาตรฐาน มีคุณภาพ 
8. ให้การแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ 
9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

  10. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 

11. ด าเนินงาน ติดตามก ากับ สนับสนุนและเอื้ออ านวย รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ
งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 12. สังเคราะห์ข้อความรู้จากงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์และน าไปใช้ประโยชน์ 

13. ติดตามก ากับการด าเนินงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแผน 
14. ประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 
15. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและการด าเนินการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และ 

วิธีการด าเนินการวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
16. ปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามผลการประเมินสภาพแผนการด าเนินงานทุก 3 เดือน 

 17. ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ปีละ 1 ครั้ง 
 18. รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทาง ปรับปรุง แก้ไข อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกปี 

19. จัดท าฐานข้อมูลด้านวิจัย ผลงานวิชาการ ของวิทยาลัย 
 งานวิเทศสัมพันธ์  ติดต่อประสานงานกับแขกต่างประเทศ กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
และบุคคลากรของวิทยาลัย 

๕. งานบริการวิชาการ   จัดท าแผนบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  บริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่
วิทยาลัย  จัดท าระบบและกลไกของงานบริการวิชาการ  สรุปผลการด าเนินงานของงานบริการวิชาการในแต่ละไตรมาส 
 งานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของวิทยาลัย ถอดบทเรียน จัดการ
องค์ความรู้ของงานวิจัยต่างๆของวิทยาลัย  ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศ จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ 
 
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

๑. งานบริหาร ธุรการ สารบรรณ ด าเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือและเสนอหนังสือราชการ เวียนหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บค้นหาและท าลาย



3 

 

หนังสือราชการ จัดท าค าสั่งต่างๆของวิทยาลัย ด าเนินการอนุมัติไปราชการให้กับผู้อ านวยการ จัดแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา
พร้อมเสนอความเห็น 

งานพัสดุ  ด าเนินการส ารวจความต้องการวัสดุประจ าปี จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา, e-marketing, e-bidding วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จัดท าสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายงานขอความ
เห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเกี่ยวกับพัสดุ ประสานขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัสดุ ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง สืบราคาพัสดุจากบริษัทห้าง
ร้าน จัดท ารายงานตรวจรับพัสดุ ติดตามก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-PG 
(การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ด าเนินการจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างและตรวจรับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PO) ด าเนินการค านวณ
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา สงวนสิทธิ์ค่าปรับและแจ้งเรียกค่าปรับกรณีผิดสัญญา ด าเนินการจัดเก็บพัสดุในคลังพัสดุ ด าเนินการ
เบิก-จ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิก จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุช ารุด 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการวางแผนจัดท าตารางการดูแลตรวจสอบอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ภายในห้องต่างๆพร้อมใช้งาน ซ่อมบ ารุงรักษาอาคารอุปกรณืต่างๆ ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องและงานพัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมซ่อมแซม 

๒. งานการเงินและบัญชี  รับหลักฐานการเบิก-จ่าย เบิกเงินในระบบ GFMIS  จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่าย
ตรงเงินเดือน รับเงินรายได้ค่าลงทะเบียนนักศึกษาและส่งคืนนักศึกษาแต่ละชั้นปี รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จัดท าทะเบียน
คุมเงินประจ างวด  จัดท าทะเบียนคุมนักศึกษารายงานตัวแต่ละช้ันปี จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดท าทะเบียนคุมเช็ค 
จัดท าทะเบียนคุมฏีกาขอเบิก ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เบิกเงินประกันของเสียหายคืนนักศึกษาเมื่อ
จบการศึกษา รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคืนหลักประกันสัญญา 
จัดท าสลิปเงินเดือน สรุปเงินท่ีรับประจ าวันน าฝากธนาคาร จัดท าหน้างบใบส าคัญ  การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS รายงาน
เงินคงเหลือประจ าเดือน รายงานการใช้จ่ายเงินส่งสบช. รายงานการเบิกจ่ายเงินส่งคลังจังหวัด รายงานในระบบ GFMIS งบ
ทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ การน าส่งรายได้แผ่นดิน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันส่งสตง. เก็บข้อมูลตัวเลขต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอน ค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าสาธารณูปโภค การเดินทางไป
ราชการ เป็นต้น  รายงานประจ าไตรมาส ปิดงบประจ าปี รายงานการใช้จ่ายเงินเป็นรูปเล่ม สรุปเงินที่รับประจ าวันน าฝาก
ธนาคาร จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีต่างๆ จัดท าบัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองรายเดือน จัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 
จัดทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จัดทะเบียนคุมใบส าคัญค้างจ่าย จัดท ารายการรับ-จ่ายเงินคงเหลือประจ าวัน จัดทะเบียนคุม
รายได้ประจ าเดือน จัดทะเบียนคุมเงินทุนนักศึกษา จัดท ารายงานค่าสาธารณูปโภค จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร สรุป
เงนิท่ีรับประจ าวันน าฝากธนาคาร 

งานตรวจสอบและประเมินผล ตรวจสอบความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดท าโครงการต่างๆ ตรวจสอบการจ่ายเงิน
ต่างๆ ตรวจสอบความคุ้มค่าคุ้มทุนการลงทุนต่างๆของวิทยาลัย 

๓. งานบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลทั้งภายในและภายนอก ด าเนินการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการบริหาร
ค่าตอบแทน วางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน ศึกษา 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมเพื่อประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคคล วางแผนทาง
ก้าวหน้าในต าแหน่ง จัดโครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคคล การจัดสรรทุนการศึกษา การดูแลนักเรียนทุน การวางแผน
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ด าเนินการขอบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
และลาออก การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ การเพิ่มวุฒิการปรับวุฒิ จัดท าเกี่ยวกับการประเมินบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง จัดท าข้อมูลสถิติในระบบฐานข้อมูล
บุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดท าระบบเงินเดือนจ่าย
ตรง ระบบค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง การเกษียณอายุราชการ ด าเนินการเรื่ องสัญญาการลาศึกษาต่อ สัญญาการรับ
ทุนการศึกษา การลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอดฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค าสั่ง ประกาศและระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย 
ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยข้าราชการ 
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งานยานพาหนะ ด าเนินการวางแผนการใช้รถราชการและการปฏิบัตงิานของพนักงานขับรถ ประสานผู้ขอใช้รถ
ราชการ เก็บรักษากุญแจรถ ตรวจสภาพการใช้รถราชการ รวมถึงการดูแลรักษารถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดี ตรวจสอบการ
จัดและต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับบัตรเติมน้ ามันฟลีทการ์ด เก็บรักษาเอกสารต่างๆกับยานพาหนะ 

๔. ส านักวิทยบริการ  
๔.๑ ห้องสมุด 
๔.๒ ห้องปฏิบัติการ 
๔.๓ ห้องคอมพิวเตอร์ 
๔.๔ งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

๕. งานยุทธศาสตร์และแผน  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย  ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ  ตรวจสอบโครงการ
ต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  สรุปผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส จัดท ารูปเล่มของ
แผนปฏิบัติการและเล่มสรุปของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งานประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักขององค์กรภายนอก ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกต่างๆ 

    งานจัดการความรู้   จัดท าแผนงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ จัดกลุ่มต่างๆภายในวิทยาลัยเพื่อจัดท า 
cop ในการจัดการความรู้  รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้  ก ากับและติดตามการจัดการความรู้ของแต่ละงานภายใน
วิทยาลัยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา   

- วางแผน ด าเนินงาน ควบคุมก ากับงานประกันคุณภาพการศึกษา   
- พัฒนาอาจารย์ด้านความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา   
- การจัดท าคู่มือประเมินตนเอง (SAR)  
- ด าเนินการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาจากสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนกและ สกอ.  
งานบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน    

จัดท าแผนความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ การรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กรทุกไตรมาส และจัดท า
รูปเล่มรายงานของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ติดตามและก ากับการท างานทุกอย่างเพื่อป้องกันการเกิด
ความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

 
๗. งานท านุบ ารุงฯ  และกิจกรรมพิเศษ    

จัดท าแผนส่งเสริมและท านุบ ารุงฯในวันส าคัญต่างๆของชาติและวิทยาลัย  ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงฯของวิทยาลัย  กิจกรรมการตรวจราชการของเขต 7 
การขับเคลื่อนวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม สู่ชุมชนคุณธรรม 

   
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
         ท าหน้าที่ด้านการประสานงานเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  เป็นตัวแทนผู้อ านวยการฯในการเข้าร่วม
ประชุมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย  และกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
 ท าหน้าที่ติดต่อประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ดูแลประสานงานด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา และงาน
ด้านการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 




