
 

๒๕ 

 

ส่วนที่ ๔  
การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยโซน ๒ 

 
ตารางที่ ๑๑ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวม 
 

ล าดับ บทบาทหน้าที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทร หน่วยงาน 
๑.  ผู้จัดการห้อง นางสาวพจนา พิชิตปัจจา 

(ห้องระบบการดูแลผู้สูงอายุ) 
รองคณบด ี ๐๘๑-๗๘๓๕๘๒๘ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต ์

(ห้องการดูแลกลุ่มเปราะบาง) 
อาจารย ์ ๐๖๑-๖๒๕๔๖๕๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม ม.นครพนม 

๒.  ผู้ด าเนินการกระบวนการ
กลุ่มย่อย 

นางสาวปะราลี โอภาสนนัท ์
(ห้องระบบการดูแลผู้สูงอายุ) 

คณบดี 
 

๐๘๓-๕๘๐๕๑๗๙ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 

นางสาวกันนษิฐา มาเหม็     
(ห้องการดูแลกลุ่มเปราะบาง)                                     

อาจารย ์ ๐๖๑-๔๕๓๕๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น 

๓.  พิธีกร นางพรทิพย์ วรรณทว ี รองปลัดอบต. ๐๙๑-๘๒๘๑๗๒๗ องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี้นก 

๔.  ทีมสร้างสุข นางระวิวรรณ ทองสังข์ 
 

ประธานสภา ๐๘๑-๕๙๕๓๓๖๖ เทศบาลต าบลสถาน 

๕.  ผู้ก ากับเวที 
 

นายชาตรีวัฎฐ์ อินบุหลัน 
 

รองนายก  
เทศบาลต าบลพุเตย 

๐๕๖-๗๙๗๖๕๐ เทศบาลต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ดร.เขมิกา สมบัติโยธา 
 

อาจารย ์ ๐๙๘๘๙๕๘๙๓๖ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๖.  ควบคุมไฟล์สไลด์ 
 

นางสาววณิชา กรอมเกรียง  ๐๖๒๒๓๙๖๔๔๙ องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ดร.ไกรวุฒิ ใจค าปัน อาจารย ์ ๐๙๕๖๗๕๙๗๗๕ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

๒๖ 

 

ล าดับ บทบาทหน้าที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทร หน่วยงาน 
๗.  ทีมจัดการดูแลทั่วไป นางสาวณัฐมน เจริญสุข นักวิชาการ ๐๖๕๘๖๑๐๘๒๔ เทศบาลต าบลสถาน อ าเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย 
นางณัติยา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร  

อาจารย ์ ๐๖๑-๔๔๑๖๙๔๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม ม.นครพนม 

๘.  ผู้จัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่ม
ย่อย 

นางสาวกลัยารัตน์ คาดสนิท                               อาจารย ์ ๐๙๘-๕๘๔๔๑๓๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น 

นางสาวกานต์ชนิต สุตาค า ผู้ประสานงาน ๐๙๔-๖๔๒๘๐๐๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๙.  ลงทะเบียน  ๑.นางสาวผกามาศ ทองมาก 

๒.นางสาวเกศิณีย์ หมินหมัน 
นักจัดกระบวนการ 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

๐๘๐-๖๙๓๙๘๒๑ 
๐๙๔-๙๓๒๗๒๑๖ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

๑๐.  ท าป้ายจับเวลา ป้ายกลุ่ม 
ท าผังที่น่ัง 

นายฤชากร คงม่ัน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ๐๙๙๘๖๒๘๙๐๒ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  



 

๒๗ 

 

ตารางที่ ๑๒ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุม่ย่อย 

กลุ่มท่ี บทบาทหน้าที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอรโ์ทร หน่วยงาน 

๑ 
 

๑)ชี้น ากลุ่ม นายดาบอมร ไร่วิบลูย ์  พนง.จ้างตามภารกิจ ๐๖๒-๑๖๓๔๔๔๖ 
 

เทศบาลต าบลกลางหมืน่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นางสาวสุวนนัท์ อินทวงศ์ 
 

 ๐๘๐-๓๑๒๖๘๑๓ เทศบาลต าบลบ้านแฮด 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๒ นายสุกมัน สารมีา  ๐๘๖-๒๙๒๖๔๐๓ องค์การบรหิารส่วนต าบลสะเอะ 
อ าเภอกรงปนิัง จังหวัดยะลา 

๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวพัชราพร  สุทธิประภา  ๐๖๓-๕๐๒๔๖๙๐ เทศบาลต าบลบ้านแฮด 

๒ 

๑)ชี้น ากลุ่ม นายสมชาย ชัยจนัทร ์
 

อาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นางอิสราภรณ์ บุ้งทอง 
 

 ๐๘๑-๖๖๙๘๕๙๖ องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี้นก 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๒ นายณรงค์ ฉิมวเิศษ  ๐๙๗-๐๖๔๙๙๑๒ เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวกิต ติยาภรณ์  สิทธิ
ธรรม 

 ๐๙๔-๒๗๕๖๖๖๘ องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี้นก 

๓ 

๑)ชี้น ากลุ่ม นายถาวร คงศรี เลขานุการนายก ๐๙๘-๐๑๗๘๑๓๑ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นายศุภวิญช์ สีเล  ๐๘๑-๐๕๗๓๔๒๒ เทศบาลต าบลโนนสว่าง   
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที๒่ นายอ านวย กลบัสว่าง  ๐๙๗-๐๖๔๙๙๑๒ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

๔)สนับสนุนกระบวนการ นางอรพิน อภัยแสน   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔ 

๑)ชี้น ากลุ่ม นางสุฑามาศ วงศ์พิพัฒน์  ๐๘๕-๗๔๘๐๒๙๑ เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอ
เมือง จังหวัดบึงกาฬ 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่ ๑ นางสาวซุนีรา สาเหมาะ  ๐๙๗-๐๖๔๙๙๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ
อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 



 

๒๘ 

 

กลุ่มท่ี บทบาทหน้าที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอรโ์ทร หน่วยงาน 
๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่ ๒ นางดวงใจ  บุญคง อาจารย์ ๐๙๔-๒๖๙๔๑๑๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม 
๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวกรรณิกา ม่วงแก้ว   เทศบาลต าบลโนนสว่าง   

อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

๕ 

๑)ชี้น ากลุ่ม นายศราวุฒิ ไพค่านาม 
 

  เทศบาลต าบลพอกน้อย 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่ ๑ นางสาวโรสนาณี แลสะแมะ  ๐๘๔-๗๕๐๘๖๖๙ องค์การบรหิารส่วนต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวดันราธิวาส 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่ ๒ นายพิเซษฐ์ พรหมเซ็ก หัวหน้าแผนและนโยบาย ๐๙๙-๓๕๙๓๙๙๓ เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 

๔)สนับสนุนกระบวนการ นายพีรพงษ์  หนูแดง นักวิชาการ ๐๘๗-๑๒๘๙๙๙๔ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

๖ ๑)ชี้น ากลุ่ม นางสาวอัศษรีพร  ทองเลิศ 
 

 ๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙ เทศบาลต าบลนาป่าแซง 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่ ๑  นางสาวฟาดีลา อะบาร์  ๐๙๗-๐๖๔๙๙๑๒ องค์การบรหิารส่วนต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวดันราธิวาส 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่ ๒ นางวิภา พรหมแท่น หัวหน้าส านักปลัด  ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวยุภาวดี คงด า เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญงาน 

๐๙๔-๘๒๙๕๗๓๕ เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 

๗ ๑)ชี้น ากลุ่ม นางจงกลณี  จันทรศิริ 
 

อาจารย์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ศวภ.ภาคใต้ 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นางสาวอภิญญา เจ๊ะอุเซ็ง  ๐๘๒-๒๗๙๙๕๓ องค์การบรหิารส่วนต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวดันราธิวาส 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๒ นางสาวพัชราวรรณ เครื่องแก้ว อาจารย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวอาริษา แววสว่าง  ๐๘๕-๖๗๑๔๕๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ 

อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
๘ ๑)ชี้น ากลุ่ม นางสาวอัมราภรณ์ ภู่ระย้า 

 
อาจารย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 

๒๙ 

 

กลุ่มท่ี บทบาทหน้าที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอรโ์ทร หน่วยงาน 
๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นางสาวฟาริดา หล าเบ็ลส๊ะ  ๐๙๙-๓๕๙๓๙๙๓ เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา 
๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที๒่ นางสาวธิดารัตน์ สิรริัตษ ์ นักวิชาการ ๐๘๔-๗๔๖๘๗๘๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศวภ.ภาคใต้ 
๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวสถาพร ขุนทอง นักพัฒนาชุมชน ๐๘๓-๓๙๗๘๑๐๗ เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 
๙ 
 
 
 

๑)ชี้น ากลุ่ม นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นางสาวปราณี แสดคง     

 

อาจารย์ ๐๘๑-๗๓๙๗๗๔๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น 

๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๒ นางสาวลลิตา เพชรกิต นักวิชาการ ๐๖๑-๒๒๑๖๘๕๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ศวภ.ภาคใต้ 

๔)สนับสนุนกระบวนการ นางสาวเบจมาศ หอมเดช  ๐๙๓-๕๒๔๗๓๐๙ ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐ ๑) ชี้น ากลุ่ม นายกูเ้กียรติ ทุดปอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

๒)บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๑ นางสาวจุฑาทิพย์ มงคลค า อาจารย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๓) บันทึก/สรุปกระบวนการ คนที่๒ นายวิทยา วาโย                                          อาจารย์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ขอนแก่น 
๔)สนับสนุนกระบวนการ นายประทุ่ม  กงมหา     

 
อาจารย์ ๐๘๑-๐๕๑๑๖๔๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

 

***หมายเหต ุ
ล าดับ บทบาท หน้าที ่
๑ ชี้น ากลุ่ม - ชวนคุย   

- สรุปข้อเสนอในแต่ละค าถาม 
- จัดกิจกรรมโหวต 
- เชิญ Case กระตุ้นมาใหข้้อเสนอเพิ่มเติม 

๒ บันทึก/สรปุ - บันทึกกระดาษ 
- บันทึกคะแนน 

๓ บันทึก/สรปุ - บันทึกรายละเอียดระหว่างคุย 
- นับคะแนน ลงคะแนนในโปรแกรม 

๔ สนับสนุนกระบวนการ - แจกและเก็บบัตรค า 
-  แจกสต๊ิกเกอร ์

 

ทีมบันทึกรายละเอียดทั้งหมดและสรุปประเด็นภาพรวมงานจากสถาบันวิชาการ 

ช่วงเช้า ช่วงบ่าย 
๑. อาจารย์ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช 
๒. อาจารย์วิไลวรรณ วัฒนานนท ์
๓. อาจารย์ ดร.นจิฉรา ทูลธรรม 

๑. อาจารย์ ดร.วิไลพร  รังควัต 
๒. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ 
๓. ดร.ราณี วงศ์คงเดช                                          
๔. อาจารย์ กัลยารัตน์ คาดสนิท                          

 

  

 

 
 
 



 

๓๑ 

 

 
หัวหน้าทีมประมวลผล 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริุวรรณ เทิร์นโบล ์(รวมข้อมูล) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณชัชลดิา ยุคะลัง(รวมข้อมูล) 
๓. ดร.จงกลณี จันทรศิริ (ยกระดบัข้อเสนอ) 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท(์ยกระดับขอ้เสนอ) 
๕. นางสาวชไมพร แพงโท (รวมขอ้มูล)  
๖. อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ  ใจค าปัน (จัดท าสไลด์ประมวลผลห้องระบบการดูแลผู้สูงอายุ) 
๗. นางสาวกานต์ชนิต สุตาค า (จัดท าสไลด์การดูแลกลุม่เปราะบาง) 

 
ผู้รวมข้อมูลท้ัง ๑๐ กลุ่ม 

๑) รวมข้อค ำถำมที่ ๑ 

ดร.สมชาย ชัยจนัทร ์และคณะทีมย่อยที่ ๑-๓ 

๒) รวมข้อค ำถำมที่ ๒ 

ดร.อัมราภรณ์ ภู่ระย้า และคณะทีมย่อยที่ ๕-๖ 

๓) รวมข้อค ำถำมที่ ๓  

ผศ.ดร.กูเ้กียรติ ทุดปอ และคณะทีมย่อยที่ ๖-๗ 

๔) รวมข้อค ำถำมที่ ๔ 

ผศ.พรรณพิมล สุขวงษ์ และคณะทีมย่อยที่ ๘-๑๐ 
 


