โครงสรางการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝายแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัยนวัตกรรม
และวิเทศสัมพันธ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ
และฝกงานบริบาลเภสัชกรรม

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
และหลักสูตรพิเศษ

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ

ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตร
ศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
และศิษยเกาสัมพันธ

1

ภาระงานผูบริหาร
ที่
1

ตําแหนงบริหาร
คณบดี

กํากับดูแล
1. กํากับดูแลการบริหารงาน และการพัฒนาคณะใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และ
คณะ
2. สงเสริมและสนับสนุนงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนทุกระดับใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
4. จัดหาแหลงทุน จัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณใหมีป ระสิทธิภาพ
5. กํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผูบริหาร และบุคลากร ใหมีศักยภาพคุณสมบัติตามตําแหนงหนาที่
6. กํากับดูแลการพัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต รวมถึงการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
7. กํากับดูแลการพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุป กรณ เครื่องมือ สื่อการเรียนรู ฐานขอมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน
9. สรางเครือขายความรวมมือกับ หนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
10. สรางวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรกลาคิด กลาทําและสรางสรรคเพื่อสวนรวม โดยจัดใหมีชองทาง และเวทีสาหรับการสื่อสารระหวางบุคลากร
ในคณะฯ และผูบริหารทุกระดับ
11. สรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการที่เปนธรรมและสอดคลองกับพันธะกิจและนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
12. กําหนดแผนพัฒนาศักยภาพและตําแหนงวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ (อ. Preceptor) /ชํานาญการเปนรายบุคลากร (personalized profile)
(ทํางานรวมกับฝายบริหารและแผน)
10. ปฏิบัติหนาที่ตามที่อธิการบดี และรองอธิการบดีมอบหมาย

2

รองคณบดีฝายบริหาร และ

1. งานธุรการ/บุคคล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. งานการเงินและพัสดุ
3. งานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ หองเรียนและหองปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ที่

ตําแหนงบริหาร

กํากับดูแล
4. จัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมตอการทางานของบุคลากร
5. Digital technology เพื่อรวบรวมขอมูลและนํามาใชประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจ (portfolio high tech ? + personalized profile)
6. บุคลากรสายสนับสนุนทุกฝายจัดทํา R2R เพื่อพัฒนางานของแตละฝาย และนําผลงานและนวัตกรรมจาก R2R มาใชปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่อง (อาจารยและ supportive staffs) โดยประสานงานกับแผน
7. บุคลากรทุกระดับจัดทํา TOA ที่สอดคลองกับพันธะกิจและนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อเปนพันธะสัญ ญาหรือเปาหมายในการ
ทํางาน
8. กํากับประชาสัมพันธ และการผลิตสื่อเพื่อ ปชส. คณะ
9. กิจกรรมดานจิตปญญา และสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรในคณะ
10. การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและน้ํา รวมทั้งการจัดการของเสีย

3

รองค ณบ ดี ฝ า ยแ ผ นแ ล ะ 1. งานวิเคราะหขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเมื่อปที่ผานมา และประชุมระดมความคิด เพื่อการจัดทํา แผน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป
2. งานประกันคุณภาพองคกรและการศึกษา
3. งานประกันหลักสูตร
4. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5. EDPEX, AUN

4

รองคณบดีฝายวิชาการ

1. มอบนโยบายและกํากับดูแลการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร ผาน กก.อํานวยการหลักสูตร (มคอ. ตางๆ) และผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาฯ
ฝายเภสัชศาสตรศึกษา
2. ประสานงานกั บ ศู นย ส อบความรู ผูข อขึ้ นทะเบี ย น สภาเภสั ช กรรม เรื่ อ งการออกข อ สอบและพั ฒ นาข อ สอบใบประกอบวิ ช าชี พ (ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาขอสอบ)
3. สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษา อังกฤษ โดยทําการสํารวจและกําหนดรายวิชาในแผนปฏิบัติการประจําปคณะฯ
4. เพิ่มจํานวนรายวิชา ที่มีการบูรณาการรวมกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และ/หรือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนสอน

3

ที่

ตําแหนงบริหาร

กํากับดูแล
5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากประสบการณหรือจากสถานที่ทํางานจริง
6. สรางนวัตกรรมการเรียนรู โดยนํา Digital Technology มาประยุกตใช
7. พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการขามศาสตร เพื่อรองรับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ
8. วางรากฐานระบบการศึกษาสู Personalized Education
9. สงเสริมใหมีการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ (clerkship) หรือ สหกิจศึกษาที่มีความหลากหลายสาขา ทั้งในและตางประเทศ
10. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย หรือบุคลากรที่มีความชํานาญในสาขาตางๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งใน และตางประเทศ (Jasso,
Erasmus +)
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รองคณบดีฝายวิจัยนวัตกรรม 1. จัดกลุมงานวิจัยเชิงบูรณาการ โดยประสานงานกับสถานวิจัยฯ ที่อยูภายใตการกํากับของคณะ
และวิเทศสัมพันธ

2. สรางระบบที่ปรึกษาการวิจัย (mentoring) จากทั้งภายในประเทศไทย และตางประเทศ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่ไมเคยขอทุนวิจัย และให
นักวิจัยเดิมไดรับทุนอยางตอเนื่อง
4. ความรวมมือทางวิชาการและวิจัย ทั้งในและตางประเทศ (MOU & MOA) (จากระดับคณะ สูการสรางเครือขายระดับมหาวิทยาลัย ทองถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ)
5. บริหารจัดการ senior project สนับสนุนใหนิสิตปริญญาตรี (senior project) และบัณฑิตศึกษา และอาจารยตั้งโจทยและ/หรือทํางานวิจัย
รวมกับผูใชประโยชน
6. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาใจกระบวนการปกปองทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูนําไปใชประโยชน
7. ผลักดันการนําผลงานวิจัย (อาจารย senior project และ/หรือบัณฑิตศึกษา) ไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ นโยบายหรือเศรษฐกิจ
8. งานหองปฏิบัติการวิจัยและครุภัณฑ เพื่อสงเสริมงานวิจัย
9. งานจัดการขอมูลผลงานวิจัย เชน publication, proceedings, poster & oral presentation
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รองคณบดีฝายกิจการนิสิต

1. งานกิจการนิสิต (ป.ตรี และ บัณฑิต) เปน personal profile ของนิสิตที่สามารถเขาถึงได

และศิษยเกาสัมพันธ

2. งานวินัย นิสิต
3. งานสวัสดิการนิสิต

4

ที่

ตําแหนงบริหาร

กํากับดูแล
4. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี กูยืม กรอ., กยส
5. สัญญาใชทุน (คณะกรรมการกระบวนการเซ็นสัญาใชทุน)
6. งานที่ปรึกษา
7. สงเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย สมุนไพร และภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผนวกกับการเรียน
การสอน และ/หรือ วิจัย
8. งานศิษยเกาสัมพันธ (website ขอมูลศิษยเกา กิจกรรมสารสัมพันธเพื่อสนับสนุนคณะ)
9. สนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรที่สงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิต
10. สงเสริมการแสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการของนิสิต เพื่อเผยแพรชื่อเสียงแกวิชาชีพ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
11. สงเสริมใหนิสิตมีความพรอมทั้งทางวิชาการและทักษะการดําเนินชีวิต และบุคลิกภาพกอนออกไปปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา
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ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตร 1. การจัดการเภสัชศาสตรศึกษา
ศึ ก ษ า แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 2. การจัดการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE)
3. จัดตารางสอนและสอบ
การศึกษา
4. งานจัดการนวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรีย นการสอน
5. กระตุน/สงเสริม ให อาจารยหรือบุคลากร ทํานวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยทางดานการศึกษา
6. รวบรวมขอมูล ผลงานของอาจารยหรือบุคลากร ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยทางดานการศึกษา
7. จัดอบรมเทคนิคและแนวคิดใหมๆ ของการเรียนการสอนแหงศตวรรษที่ 21
8. พัฒนาการทํางานแบบอาจารยผูป ฏิบัติงาน (practitioner-teacher model)
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ผูชวยคณบดีฝาย

1. หลักสูต รระดับบัณฑิต ศึกษา (งานรับ เขา ปฐามนิเทศ มคอ. บริหารายวิชา seminar และวิชากลาง โดยประสานงานกับประธานหลั ก สู ต ร

บัณฑิตศึกษาและหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา)

พิเศษ

2. ปชส. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (คปก. พวอ. อื่นๆ)
3. พัฒนา non-degree program/certificate (หลักสูตรอบรมระยะสั้น)

5

ที่

ตําแหนงบริหาร

กํากับดูแล
4. พัฒนา joint-degree program
5. สงเสริมใหอาจารยรับนิสิตตางชาติ และการประชาสัมพันธใหภายนอกรับทราบ
6. การฝกงานหรือ training ของนิสิตตางชาติ (เชน นิสิต Jasso Program)
7. ประสานงานกับ คณะกรรมการกกสหกิจศึกษา เพื่อใหกิจกรรมสหกิจศึกษาและสอดคลองกับ กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะและเอื้ อ
ประโยชนตอนิสิต
8. ประสานงานกับ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพและฝกงานบริบาลเภสัชกรรม
เพื่อใหกิจกรรมทางดานวิชาชีพและฝกงานบริบาลเภสัชกรรม สอดคลองกับกิจกรรมการเรีย นการสอนของคณะและประโยชนตอนิสิต
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ผู ช ว ย ค ณบ ดี ฝ าย บริ ก าร 1. วางแผนบริการวิชาการ เชิงรุกที่ตอบสนองตอความตอง การของสังคม และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและประเทศ ทั้งในแงสั งคม
วิชาการและกิจการพิเศษ

และเศรษฐกิจ โดยการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยเชิงบูรณาการ
2. การ create จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อหารายได และไมหารายได โดยประสานงานกับทุกฝาย (พยายามใหนิสิตเขามามีสวนรวม โดยผนวก
กับการวิจัย การเรียนการสอน และ/หรือบํารุงศิลปะวัฒนธรรม)
3. ประสานหนวยบริการวิชาการตางๆ ไดแก รานยา cosnat ศูนยขอมูลสมุนไพร ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ
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ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
วิชาชีพและฝกงานบริบาล
เภสัชกรรม

1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและฝกงานทางบริบาลเภสัชกรรม
2. การเตรียมความพรอมของนิสิตกอนฝกงานทางบริบาลเภสัชกรรม
3. บริหารจัดการการฝกงานวิชาชีพภาคบังคับ และ clerkship ของนิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม
4. การพัฒนาแหลงฝกงานทางบริบาลเภสัชกรรม รวมทั้งกํากับดูและกิจกรรมทางวิชาการตางๆ เพื่อพัฒนาแหลงฝก
5. ดําเนินการจัดทํา MOU กับโรงพยาบาลหรือองคกรตางๆ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาแหลงฝกและการฝกงานของนิสิต
6. การฝกงานนิสิตตางชาติ ทางดานบริบาลเภสัชกรรม
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