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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
และยุทธศาสตร ์

(น.ส.พินทอง  ปินใจ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(น.ส.พิมพิมล  วงศ์ไชยา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(น.ส.นันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและ 
บริการวชิาการ 

(นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 
(น.ส.พร  บุญมี) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
   (นางวัลลภา  แก้วศรีเวียง            
     หัวหนา้งาน)    
   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

1) นางกณิกนันต์   ละออง    
1.2 งานการเงินและการบัญช ี

1) น.ส กนกวรรณ  ปันภ ู     
2) น.ส กาญจนา  ค าเรือง 

   1.3 งานบุคลากร  
1)  นางรัชนี  ซาวค าเขต 

   1.4 งานพัสดแุละงานยานพาหนะ 
         1)  นางจันทรา จันทร์สุภาเสน 
         2)  นางธัญทิพย์  ฟองค า 
         3)  น.ส.อภิชญารักษ ์ ค านิล 
         4)  นายสมพงษ์  เช้ืออยู่นาน 
         5)  นายอุดมทรัพย์  สดสวย 

6) นายธนกร  ธินา 
 1.5  งานอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 

1)  นายเผด็จ  สารบุญเป็ง 
2)  นายสัมฤทธิ์  มาบาง 

         3)  นายปรวิา  เถาจันทร์ต๊ะ         
1.6 งานอาคารสถานที ่ซ่อมบ ารุง และ

รักษาความปลอดภัย 
      อาคารสถานที ่

1)  นางวิไลวรรณ  บุญธรรม 
       2)  นายศรีจันทร์   
                    วรรณพรหมมินทร ์         
       3)  นางสุจิตรา  ศรีเจียงค า 
       4)  นางมาลา  สารบุญเป็ง 

1. งานจัดการศึกษาและกลุ่มการสอน 
1.1  งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ  ( น.ส.ดลนภา ไชยสมบัต ิหวัหน้างาน) 
1)  น.ส.ทิติยา  กาวิละ 
2) นายเฉลิมพล  กา๋ใจ 

2. ภาควชิา 
2.1 การพยาบาลชุมชนและจติเวช 
(นางอัมพร  ยานะ หัวหน้ากลุ่มการสอน)  

 1)  น.ส.กนกวรรณ  เอี่ยมชยั   
 2)  น.ส.ดลนภา  ไชยสมบัต ิ
 3)  น.ส.พิมพิมล  วงศ์ไชยา 

           4)  นางหทยัรัตน์  บรรณากิจ 
       5)  นางพัชรบูรณ์  ศรีวิชัย 
       6)  น.ส.สมศรี  สัจจะสกลุรัตน ์

          7)  น.ส.ชุลีพร  ภโูสภา 
          8)  น.ส.วรัญญากรณ์  โนใจ   

   9)  นายแดนชัย  ชอบจิตร 
  10)  นางพิกุล  อุทธยิา 
  11)  น.ส.คอย  ละอองอ่อน 
  12)  น.ส.นันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา 
  13)  น.ส.อรัญญา  นามวงศ์ 
  14)  นายเอกพันธ ์ ค าภีระ 
  15)  นายเฉลิมพล  กา๋ใจ 

2.2  งานการพยาบาลสตูิศาสตร ์
(นางจรรยา  แก้วใจบุญ  หัวหน้ากลุ่มการสอน) 

1)  นางทักษกิา  ชัชวรัตน ์
2)  นางดลฤดี  เพชรขว้าง 
3) นางเกศินี  การสมพจน ์
4)  น.ส.บ าเพ็ญ  ค าด ี
 

1.  งานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
     (นางดลฤดี  เพชรขว้าง หัวหน้างาน) 

1.1 งานกิจการศึกษา 
1)   นายยุทธการ ประพากร 
2)  นางสาวชลธิมา  ปิ่นสกุล 

 1.2  งานท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
1)  นายยุทธการ ประพากร 
2)  นางสาวชลธิมา  ปิ่นสกุล 

2.  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เกา่สมัพันธ์ 
(นางปภัชญา  ธญัปานสิน  หัวหนา้งาน) 

2.1  งานบริการนักศึกษาและศิษย ์
       เก่าสมัพันธ์ 
        1) นายนครินทร์  นันทฤทธิ์  

2)  น.ส.คอย  ละอองอ่อน 
 3)  นางพัชรบูรณ์  ศรีวิชัย 

        4)  นางเกศินี  การสมพจน ์
2.2  งานวินัยและหอพัก      
       1)  นางปภัชญา  ธัญปานสิน   
        2)  นางสุจิตรา  ศรเจียงค า 

ธุรการประจ าฝ่ายกจกิารนักศึกษา  คือ   
นายคฑาวธุ  ศักดิ์สูง 

1. งานวิจัย (น.ส.อรัญญา นามวงค์ หวัหน้างาน) 
1)  น.ส.กนกวรรณ  เอีย่มชัย 
2)  นางเปรมฤดี  ศรีวิชยั 

2. งานบริการวิขาการ (นางสริิสุดา  เตชะวิเศษ) 
1) น.ส.ปรัศนี  ศรีกัน 

      2) น.ส.วรัญญากรณ์  โนใจ 
      3) นายเอกพันธ์  ค าภีระ 

3. ส านักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการ
ต ารา  (นางทักษิกา  ชัชวรตัน์  หัวหนา้งาน) 

1) นางสาวฐิติพร  เรือนกุล 
 

งานธุรการประจ าฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ   
คือ  น.ส วินิตตา  เพ็งเสง่ียม 

 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(น.ส.ณัฐติพร  อ้นด้วง หัวหน้างาน) 
               1) น.ส.บ าเพ็ญ  ค าด ี

 2) นางโสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
2.  งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
     (นายแดนชยั  ชอบจติร  หัวหน้างาน) 
     2.1  งานพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ 

1)  น.ส.บัวบาน  ยะนา 
2)  น.ส.อัญชลี  การคนซ่ือ 

3.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นางสุทธินี  มหามติร  วงค์แสน  หัวหน้างาน) 

3.1  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

1)  นายเอกชัย  หมื่นขัติย ์
2)  นายวรายุทธ  เจียตระกูล 
3)  นายอดิศร  ไชยสาร 
4)  นายสมพงษ์  ยังมั่ง 

3.2  งานบริการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
และโสตทัศนูปกรณ ์

1)  นายวรายุทธ  เจียตระกูล 
2)  นายอดิศร  ไชยสาร 
3)  นายสมพงษ์  ยังมั่ง 
 

งานธุรการประจ างานยุทธศาสตร์และพฒันา
คุณภาพ และ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  
น.ส วินิตตา เพ็งเสง่ียม 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ดร.ธานี  กล่อมใจ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
และยุทธศาสตร ์

(น.ส.พินทอง  ปินใจ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(น.ส.พิมพิมล  วงศ์ไชยา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(น.ส.นันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและ 
บริการวชิาการ 

(นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 
(น.ส.พร  บุญมี) 

1.6 งานอาคารสถานที ่ซ่อมบ ารุง และรักษา
ความปลอดภัย 
      5)  นางกรรณิการ ์ รักโค 
      7)  นางเพ็ญศรี  วงศ์ไชยา 
      8)  นางปราณี  นามวงศ์ 
      9)  น.ส.ธัญญาภรณ์  ยาด ี
     10)  นางจตุพร  ใจซื่อ 
     11)  น.ส.จริยา  อินใจ 
     12)  น.ส.พวงผกา  ช านาญยา 
    งานซ่อมบ ารุง 

1)  นายเพยีรชัย  บุญธรรม 
     2)  นายเผด็จ  สารบุญเป็ง   

งานรักษาความปลอดภยั   
      1)  นายบุญธรรม  ผสม 
      2)  นายเชียร  เมืองวงศ์ 
      3)  นายสิทธิเดช  ธรรมสอน 
      4)  นายอภิชาติ  เดินแปง     
งานธุรการประจ าฝ่ายอ านวยการ   คือ 
นางกณกินันต์  ละออง 
1.7  งานประชาสัมพันธ ์
      1)  นายคฑาวธุ  ศักดิ์สูง 
 
 
 
 
 
 
 

5)  นางอรทัย  แซ่ตั้ง 
       6)  น.ส.ทิติยา  กาวิละ 

7)  นางวรินทร์ธร  พันธ์วงศ์ 
8)  น.ส.สุภาภรณ์  นันตา 
9)  นางวรรณิภา  เวยีงค า 

       10)  น.ส.ฐิติพร  เรือนกุล 
2.4  การพยาบาลเด็กและผู้ใหญ๋  
(นางสุรางคนา  ไชยรินค า หวัหน้ากลุม่การสอน)  

1)  นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน 
2)  น.ส.นงนุช  ปัญจธรรมเจริญ 
3)  นางสิริสุดา  เตชะวิเศษ 
4)  น.ส.พงศ์พัชรา  พรหมเผ่า 
5)  นางสมศรี  ทาทาน 
6)  นางปภัชญา  ธัญปานสิน 
7)  น.ส.ณัฐติพร  อ้นด้วง 
8)  นางเปรมฤดี  ศรีวิชยั 

   9)  นางปรัศนี  สมธิ 
    10)  11)  นางวราภรณ์  ศรีจันทร์พาล 
    12)  นายยุทธการ  ประพากรณ์ 
    13)  น.ส.ชลธิมา  ปิ่นสกุล 
    14)  น.ส.สุทธินี  สุปรียาพร 
    15)  น.ส.วาสนา  กันค า 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ดร.ธานี  กล่อมใจ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
และยุทธศาสตร ์
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รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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(นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 
(น.ส.พร  บุญมี) 

2.  งานยทุธศาสตร์และแผนงาน 
     (นางหทยัรัตน์  บรรณากิจ  หัวหน้า
งาน) 

2.1 งานยุทธศาสตรแ์ละแผน 
1) น.ส.พงศ์พัชรา พรหมเผ่า 
2) น.ส.สุทธินี  สุปรียาพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการ
พยาบาล (น.ส.วัชรี  ไชยจันด ี หัวหน้ากลุ่ม 
การสอน) 

1)  น.ส.บัวบาน  ยะนา 
2)  น.ส.พร  บุญม ี
3)  นางโสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
4)  นายนครินทร์  นันทฤทธิ ์
5)  นางสุทธินี  มหามิตร  วงศ์แสน 
6)  น.ส.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 

3.  งานทะเบียน วัดและประเมินผล  
    (น.ส.สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ หัวหนา้งาน)  

3.1  งานรับนักศึกษาและทะเบียน 
1) นางอรทัย  แซ่ตั้ง 
2) นางวรรณิภา เวยีงค า 

       3)  นางพิกุล  แบนประเสริฐ 
3.2  งานวัดและประเมินผล 

1)  นางปนัดดา  ยาสุวรรณ 
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 5.  งานบริการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
     (นางสมศรี  ทาทาน  หัวหน้างาน) 
5.1  งานห้องปฏบิัติการพยาบาล 

 1) น.ส.นงนุช  ปัญจธรรมเจริญ 
2)  นางวราภรณ์  ศรีจันทร์พาล 
3)  นางกฤติมา  เรืองภกัดี 
4) นางทัศนา  ยอดเมือง 

5.2 งานห้องปฏิบตัิการทดลองและกายวิภาค 
 1) น.ส.นงนุช  ปัญจธรรมเจริญ 
2)  นางวราภรณ์  ศรีจันทร์พาล 
3)  นางกฤติมา  เรืองภกัดี 

                4) นางทัศนา  ยอดเมือง 
5.3   งานห้องสมดุและระบบฐานข้อมลูเพื่อการ
สืบค้น 

1)   นางสุพิชญา  เสมอเชื้อ 
2) นางอ านวย  ใจยืน 

 
งานธุรการประจ าฝ่ายวิชาการ    คือ   
น.ส.ปาณิตา  วงศ์ปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ดร.สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย 


