คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร
ที่ 261/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันพยาบาลวิชาการประจําป 2563
__________________________________________________________

ดวยคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดโครงการวันพยาบาลวิชาการ
ประจําป 2563 โดยกําหนดจัดกิจกรรมการนําเสนอการวิจัย "พยาบาลกับการวิจัย ตามศาสตรพระราชา เพื่อ
วิถีชีวิตใหม ในยุค Disruptive Technology" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในวันที่ 9–10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามความใน
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2617/2560 เรื่องมอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฯ ดังนี้
1.คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
ประธานกรรมการ
1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา
ดุรงคฤทธิชัย
กรรมการ
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย
วุฒิโส
กรรมการ
1.4 อาจารย ดร.พีระนันทิ์
จีระยิ่งมงคล
กรรมการ
1.5 อาจารย ดร.สุวิมล
จอดพิมาย
กรรมการ
1.6 นางสาวฉัตรวลัย
ใจอารีย
กรรมการ
1.7 อาจารยณัฐยา
เชิงฉลาด ชูพรม
กรรมการ
1.8 ผูชวยศาสตราจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
1.9 ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา
สายสิทธิ์
กรรมการ
1.10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
กรรมการและเลขานุการ
1.11 นางสาววิกานตดา
โหมงมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
บทบาทหนาที่
1. รวมประชุมและประสานงานรวมกับคณะกรรมการจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานและจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน
3. อํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
4. รวมประเมินผลเพื่อพัฒนาการดําเนินงานครั้งตอไป
2. กรรมการประเมินการนําเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ
2.1 รองศาสตราจารย ดร.รัตนา
จารุวรรโณ
ประธานกรรมการ
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว
จันทนะโสตถิ์
กรรมการ
2.3 อาจารย ดร.วันเพ็ญ
แวววีรคุปต
กรรมการ

- 2 2.4 อาจารย ดร.มุกขดา
ผดุงยาม
กรรมการ
2.5 อาจารย รตท.หญิง ดร. เจือจันทร
วัฒกีเจริญ
กรรมการ
2.6 อาจารย ดร.พิมพลดา
อนันตสิริเกษม
กรรมการ
2.7 อาจารยสุวารี
คําศิริรักษ
กรรมการ
2.8 อาจารยรัชนี
ครองระวะ
กรรมการ
2.9 อาจารยมนชยา
สมจริต
กรรมการ
2.10 อาจารยปุณณิภัสสร
อริยะปรานต
กรรมการ
2.11 ผูชวยศาสตราจารย ณัฐปภัสส
นวลศรีทอง
กรรมการ
2.12 อาจารย ดร.จารุภา
จิรโสภณ
กรรมการและเลขานุการ
2.13 นางสาววิกานตดา
โหมงมาตย
กรรมการและผูชวยลขานุการ
บทบาทหนาที่
1.ประสานและเตรียมเอกสารบทความวิจัยสําหรับการเสนอแนะและวิพากษ
2. จัดทําและชี้แจงระเบียบขั้นตอนการนําเสนองานวิจัย แกผูนําเสนอวิจัย
3. ประสานการลงบันทึกขอมูลการนําเสนอในระบบคอมพิวเตอร
4. ใหขอเสนอแนะทางวิชาการแกผูนําเสนอบทความวิจัย
5. มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนองานวิจัย
6. หนาที่อื่นๆตามที่คณะอํานวยการมอบหมาย
3. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ
3.1 อาจารยณัฐยา
เชิงฉลาด ชูพรม
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวโศรยา
นุมสรอย
กรรมการ
3.3 นางสาวรสสุคนธ
บุญสุวรรณ
กรรมการ
3.4 นางสาวยุพิณ
นวมปฐม
กรรมการ
3.5 นางสมควร
อยูญาติมาก
กรรมการ
3.6 นางสาวอรสา
ชูราศรี
กรรมการ
3.7 อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
กรรมการและเลขานุการ
3.8 นางสาวชมพูนุช
จันทิมา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
บทบาทหนาที่
1. จัดเตรียมหองประชุมโตะและที่นั่ง แบบ social-distancing
2. จัดทําปายชื่อวิทยากร กรรมการ
3. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณสําหรับการนําเสนอวิจัย
4. ดูแลประสาน เชื่อมตอขอมูล การนําเสนอ ในระบบ online สําหรับวิทยากร และผูนําเสนอวิจัย
5. หนาที่อื่นๆที่คณะอํานวยการมอบหมาย
4. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน ตอนรับ และจัดเลี้ยงอาหาร
4.1 อาจารยศุภรัสมิ์
วิเชียรตนนท
ประธานกรรมการ
4.2 อาจารยดวงพร
ผาสุวรรณ
กรรมการ

- 3 4.3 อาจารยเอมวดี
เกียรติศิริ
กรรมการ
4.5 อาจารยฐาพัชรลดา
เกียรติเลิศเดชา
กรรมการ
4.5 นางสาวฐาปนี
ซั่วเซงอี่
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่
1. จัดทําใบลงทะเบียนการประชุม สําหรับวิทยากร และผูเขารวมประชุม
2. ประสาน และจัดเตรียม อาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับวิทยากรและผูเขารวมประชุม
3. หนาที่อื่นๆตามที่คณะอํานวยการมอบหมาย
5. คณะกรรรมการฝายเอกสารการประชุม
5.1 อาจารยเสาวรี
เอี่ยมละออ
ประธานกรรมการ
5.2 อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
5.3 นางสาวมณฑิรา
วุฒิพงษ
กรรมการ
บทบาทหนาที่
1. ประสาน รวบรวมและจัดทําเอกสารการประชุม
2. รวบรวมและสรุปรายงานการประชุมวิชาการ
3. หนาที่อื่นๆตามที่คณะอํานวยการมอบหมาย
6. คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ
6.1 ผูชวยศาสตราจารยวริยา
จันทรขํา
ประธานกรรมการ
6.2 อาจารยภาศินี
สุขสถาพรเลิศ
กรรมการ
6.3 นางสาวฐาปนี
ซั่วเซงอี่
กรรมการ
6.4 อาจารยนงนุช
เชาวนศิลป
กรรมการและเลขานุการ
6.5 นางสาวศันสนีย
พุทจิระ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
บทบาทหนาที่
1. จัดทําโครงการและเอกสารการเงินในการประชุม
2. เบิกจายเงินและตรวจสอบเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร
3. สรุปรายงานและเอกสารการเงินโครงการประชุม
4. หนาที่อื่นๆตามที่คณะอํานวยการมอบหมาย
7. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมของที่ระลึก และเกียรติบัตร
7.1 อาจารยวารธินีย
แสนยศ
ประธานกรรมการ
7.3 อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
7.4 นางสาวมณฑิรา
วุฒิพงษ
กรรมการ
7.5 นางสาววิกานตดา
โหมงมาตย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่
1. ประสาน จัดเตรียมของที่ระลึกแกวิทยากร
2. จัดทําใบเกียรติบัตร และใบรับรองการนําเสนอการวิจัยแกผูรวมนําเสนอวิจัย
3. หนาที่อื่นๆตามที่คณะอํานวยการมอบหมาย
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8. คณะกรรมการฝายประเมินผล
8.1 อาจารยทัศนีย
ตริศายลักษณ
ประธานกรรมการ
8.2 อาจารยจุฑาทิพย
เทพสุวรรณ
กรรมการ
8.3 อาจารยศุภธิดา
จันทรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
8.4 นางสาวโศรยา
นุมสรอย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
บทบาทหนาที่
1. จัดทําแบบประเมินผลและขอเสนอแนะในระบบ online โดยใช QR Code
2. ประสานงานในการประชาสัมพันธการประเมินผล online
3. สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ นําสงฝายจัดทําเอกสารรายงานการประชุม
4. หนาที่อื่นๆตามที่คณะอํานวยการมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. หทัยชนก บัวเจริญ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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