
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 
ท่ี  080 /๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบงานเพิ่มเติม       
  
 

ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ท่ี 071/2562  ลงวันท่ี  24  กันยายน  2562  
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานประจ าปี 2563 – 2566  ไปแล้ว น้ัน และมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรม     
ราชชนนี พะเยา เห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/๒๕63  เมื่อวันท่ี  
7  ตุลาคม  ๒๕63  มีมติให้ปรับโครงสร้างงาน หัวหน้างาน อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีประจ างาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับโครงสร้างขององค์กร ท้ังน้ี ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือในค าสั่งฉบับน้ีให้ประจ างานเดิมและถือปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา ท่ี 071/2562  ลงวันท่ี  24  กันยายน  2562  
1.  ฝ่ายวิชาการ         

1) นางสมัยพร  อาขาล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

1.1  งานหลักสูตรและการเรียนการสอน   
 

1) นางสาวบ าเพ็ญ  ค าดี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
2) นางสาวพินทอง  ปินใจ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3) นางสาวดลนภา  ไชยสมบัติ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4) นางวราภรณ์  ศรีจันทร์พาล ต าแหน่ง วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5) นางสาวณัฐติพร  อ้นด้วง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6) นางสาวคอย  ละอองอ่อน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7) นางสาวอุทัยวรรณ์  นุกาศ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      อาจารย์ประจ างานจัดการ                 

                   เรียนการสอน 
1.2  กลุ่มการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน 

1) นางอัมพร  ยานะ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 

1.3  กลุ่มการพยาบาลสตูศิาสตร์ 
1) นางจรรยา  แก้วใจบุญ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชา 

 

1.4  กลุ่มการพยาบาลเดก็และการบริหารการพยาบาล 
1) นางสาววัชรี  ไชยจันดี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชา 

 

1.5  กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
1) นางสมศรี  ทาทาน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชา 

 

1.6  งานวัดและประเมินผล 
1) นางสาวพงศ์พัชรา  พรหมเผ่า ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นางวรินทร์ธร  พันธ์วงศ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญ อาจารย์ประจ างาน 
3) นายเฉลิมพล  ก๋าใจ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ประจ างาน 

 
 

/1.5 งานพัฒนานักศึกษา... 
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1.7 งานพฒันานักศกึษาและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1) นางสาวนันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นางดลฤดี  เพชรขว้าง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 
3) นางสาวสุภาภรณ์  นันตา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อาจารย์ประจ างาน 
4) นางสาวชลธิมา  ป่ินสกุล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์ประจ างาน 
5) นางสาวกาญจนา  สาใจ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์ประจ างาน 

 

1.8  งานบรกิารนักศกึษาและศิษยเ์ก่า   
1) นางพัชรบูรณ์  ศรีวิชัย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นายนครินทร์  นันทฤทธิ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 
3) นางเกศินี  การสมพจน์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 
4) นางสุทธินี  นันทฤทธิ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ประจ างาน 
5) นางสาวชุลีกรณ์  ศิริสวัสด์ิ ต าแหน่ง ครูแม่บ้าน เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 

 

1.9  งานห้องปฏิบตักิารพยาบาล   
1) นางปภัชญา  ธัญปานสิน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 
2) นางสาวอรทัย  แซ่ตั้ง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อาจารย์ประจ างาน 
3) นางสาวมณีรัตน์   มีเมล์ จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัติการพยาบาล เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 

 

1.10 งานห้องสมุด 
1) นางนนทิยา  เสมอเช้ือ ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 
2) นางอ านวย  ใจยืน ต าแหน่ง พนักงานซ่อมเอกสาร  เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 
3) นางสาวนันท์นภัส  ทาลายา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 

 
2.  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1) นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
 

2.1  งานวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
1) นางสาวปรัศนี  ศรีกัน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นางเปรมฤดี  ศรีวิชัย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 

 

2.2  งานด้านพฒันาคณุภาพวารสารและโครงการต ารา 
1) นางสาวพิมพิมล  วงศ์ไชยา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 
2) นางสาวฐิติพร  เรือนกุล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ประจ างาน 

 

2.3  งานจัดการความรู ้
1) นางสาวอรัญญา  นามวงศ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 

 

2.4  งานวิเทศสัมพันธ ์
1) นางสาววาสนา  กันค า ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ประจ างาน 

 

2.5  งานบรกิารวิชาการ 
1) นางสิริสุดา  เตชะวิเศษ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ างาน 
3) นายเอกพันธ์  ค าภีระ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ประจ างาน 

 
 
 

/3. ฝ่ายบริหาร... 
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3.  ฝ่ายบริหาร 

1) นางสาวพร  บุญมี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

3.1  งานยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน   
1) นางหทัยรัตน์  บรรณากิจ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นายแดนชัย  ชอบจิตร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อาจารย์ประจ างาน 

 

3.2  งานประกนัคณุภาพการศกึษา   
1) นางโสภาพร  พันธุลาวัณย ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2) นางสาวทิติยา  กาวิละ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อาจารย์ประจ างาน 
3) นางสาวกันติยา  ลิ้มประเสริฐ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ประจ างาน 

 

3.3 งานบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  
1) นางพิกุล  อุทธิยา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างาน 
2) นางวรรณิภา  เวียงค า ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   อาจารย์ประจ างาน 
3) นางอัญชลี  รัตนสุวรรณ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล      เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 

 

3.4 งานเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การศกึษาและวิทยาบรกิาร 
1) นางสุทธินี มหามิตร วงศ์แสน ต าแหน่ง วิทยาจารย์ช านาญการ หัวหน้างาน 
2) นายเอกชัย  หมื่นขัติย์ ต าแหน่ง นักวิชการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 
3) นายวรายุทธ  เจียตระกูล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์      เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 
4) นายอดิศร  ไชยสาร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์      เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 
5) นายสมพงษ์  ยั่งมั่ง ต าแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าท่ีประจ างาน 

 
3.4 งานบริหารทั่วไป (เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ นอกนัน้ให้ประจ างานตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
      พะเยา  ที่ 071/2562  ลงวันที่  24  กนัยายน  2562) 

1) นายกมลตร ี นามเมือง จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจ างานรักษาความปลอดภัย 
2) นายณัฐพงศ์  เนตรเสนีย์ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจ างานรักษาความปลอดภัย 
3) นายสิทธิเดช  ธรรมสอน จ้างเหมาบริการงานสวน ประจ างานสวน 
4) นายอภิชาติ  เดินแปง จ้างเหมาบริการงานสวน ประจ างานสวน 
5) นายชีวัธนัย   ต้นปลูก เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ประจ างานพิธีการ ประชาสัมพันธ์ 

และกิจกรรมต่างๆ 
 

หน้าท่ี  ปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในแบบพรรณนางาน  (job description)  ตามต าแหน่งใน 
คู่มือพรรณนางาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 

 
  ท้ังน้ี  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕63  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ   วันท่ี     ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 

 
(นายธานี  กล่อมใจ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 
 
 
 


