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3. โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารงาน 
3.1 การแบงสวนราชการ 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการแบงสวนราชการเปน 9 หนวยงาน ดังตอไปน้ี 
แผนภูมิท่ี 1 การแบงสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช

ภาควิชาการพยาบาล
พื้นฐาน

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์และนรีเวชฯ

ภาควิชาบริหาร
การพยาบาล

 



 รายงานประจําป 2547 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

                                                                                                                                                         4 

3.2 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 
รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดี   ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารยวรรณวิไล  ชุมภิรมย  รองคณบดี  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล รองคณบดี  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองคณบดี  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน รองคณบดี  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ชวพรพรรณ จันทรประสิทธิ์ รองคณบดี  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดี  กรรมการ 
อาจารยสุธาทิพย   อุปลาบัติ  รองคณบดี  กรรมการ 
อาจารย ดร.ศิริรตัน   ปานอุทัย  ผูชวยคณบดี  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยวิมล   ธนสุวรรณ หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ดาราวรรณ  ตะปนตา  หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
รองศาสตราจารย มล.อัครอนงค  ปราโมช  หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
รองศาสตราจารยนันทา   เล็กสวัสดิ์ หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
รองศาสตราจารยธนารักษ  สุวรรณประพิศ หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  เทียนสวัสดิ์ หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ  วรรณฤทธิ์ หัวหนาภาควิชา  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.เรมวล   นันทศุภวัฒน หวัหนาภาควิชา  กรรมการ 
รองศาสตราจารยเทียมศร  ทองสวัสดิ์ กรรมการประจําคณะ กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารยศรีนวล  วิวัฒนคุณูปการ กรรมการประจําคณะ กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
อาจารยนันทา   เลียววิริยะกิจ กรรมการประจําคณะ กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สุคําวัง  ผูชวยคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 
นางอาระพร   กุณานอย  เจาหนาที่บุคคล  ผูชวยเลขานุการ 
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3.3 โครงสรางการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร 
แผนภูมิท่ี 2 การบริหารและการมอบหมายงานของคณะพยาบาลศาสตร 
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3.4 ผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 
 3.4.1 คณบดี รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

 
รศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

คณบดี 
โทรศัพท : 053-945011,945023 

อีเมล : nsadi001@chiangmai.ac.th 

 
รศ.วรรณวิไล  ชุมภิรมย 
รองคณบดีฝายบริหาร 
โทรศัพท : 053-945013 

อีเมล: wanwilai@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
รศ.ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน 

รองคณบดีฝายวิจัย 
โทรศัพท : 053-949105 

อีเมล : ratanawa@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล 

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา 
โทรศัพท : 053-949104 

อีเมล : sukanya@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
รศ.ดร.อารีวรรณ  กล่ันกล่ิน 
รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการ 

โทรศัพท : 053-949100 
อีเมล: areewan@mail.nurse.cmu.ac.th 
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รศ.ดร.ชวพรพรรณ  จันทรประสิทธ์ิ 

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
โทรศัพท : 053-949103 

อีเมล: chawap@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
โทรศัพท : 053-949102 

อีเมล : achara@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
อ.สุธาทิพย  อุปลาบัติ 

รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
โทรศัพท : 053-949107 

อีเมล : suthatip@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
ผศ.ดร.กนกพร  สุคําวัง 

ผูชวยคณบดี 
โทรศัพท : 053-949106 

อีเมล : khanokp@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
อ.ดร.ศิริรัตน  ปานอุทัย 

ผูชวยคณบดี 
โทรศัพท : 053-949101 

อีเมล : sirirat@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
อ.สิริลักษณ  วรรธนะพงษ 

ผูชวยคณบดี 
โทรศัพท : 053-949108 

อีเมล : siriluck@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
ผศ.ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ 

ผูชวยคณบดี 
โทรศัพท : 053-949047 

อีเมล : pikul@chiangmai.ac.th 

 
รศ. ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ 

ผูชวยคณบดี 
โทรศัพท : 053-945019 

อีเมล : nsipsrrp@chiangmai.ac.th 
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 3.4.2 หัวหนาภาควิชา 

 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย วิมล  ธนสุวรรณ 
โทรศัพท : 053-949001 

อีเมล : wimon100@hotmail.com 

 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 

รองศาสตราจารย ดร.ดาราวรรณ  ตะปนตา 
โทรศัพท : 053-949012 

อีเมล : darawan@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

รองศาสตราจารย มล.อัครอนงค  ปราโมช 
โทรศัพท : 053-945034 

อีเมล : akanong@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
หัวหนาวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
รองศาสตราจารย นันทา  เล็กสวัสดิ์ 

โทรศัพท : 053-949050 
อีเมล : Lek_nun@yahoo.com 

 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
รองศาสตราจารย ธนารักษ สุวรรณประพิศ 

โทรศัพท : 053-949022 
อีเมล : thanaruk@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 
โทรศัพท : 053-946069 

อีเมล : sujitra@mail.nurse.cmu.ac.th 

 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ วรรณฤทธิ์ 
โทรศัพท : 053-949053 

อีเมล : vannarit@hotmial.com 

 
หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 
รองศาสตราจารย เรมวล นันทศุภวัฒน 

โทรศัพท : 053-946071 
อีเมล : raymoul@mail.nurse.cmu.ac.th 
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3.4.3 หัวหนางาน 
 

 
หัวหนางานบริหารและธุรการ 
นายสมเจตน ไตรวุฒิวัฒนา 
โทรศัพท : 053-949069 

อีเมล : straiwut@chiangmai.ac.th 

 
หัวหนางานนโยบายและแผน 
นางกมลณัฎฐ รัตนวรางค 
โทรศัพท : 053-949087 

อีเมล : k.nat13@chiangmai.ac.th 
 

 
หัวหนางานบริการการศึกษา 
นางสาวอรพิน พรหมตัน 
โทรศัพท : 053-947078 

อีเมล : orapin@mail.nurse.chiangmai.ac.th 
 

 
หัวหนางานคลังและพัสดุ 
นางพรพิมล มาภักดี 

โทรศัพท : 053-949047 
อีเมล : pornpimo@hotmail.com 
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โครงการ/กิจกรรมพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร 
 ก. กลุมกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการ 
  ในรอบปงบประมาณ 2547 คณะพยาบาลศาสตร มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
จํานวน 2 โครงการ ไดแก  

(1) โครงการสัมมนาทบทวนและปรับวิสัยทัศนการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับผูบริหารจํานวน 30 คน ในวันที่ 15 มกราคม 2547 ณ นอรทเทิรน  
เฮอริเทจ แอนด สปา 
 

  
 
(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธในภาควิชาและหนวยงาน 
สําหรับผูบริหาร ไดแก คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และหัวหนา
หนวย จํานวน 60 คน ในวันที่ 14 เมษายน 2547 ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย อ.หางดง จ.
เชียงใหม 
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ข. กลุมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
(1)กิจกรรมการแขงขันโบวล่ิงการกุศล โครงการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“กองทุน 40 ป มช.” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2546 ณ เชียงใหมโบวล จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายได
สมทบกองทุน มช. จํานวน 200,000 บาท 
 

  
 

(2) กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 และวันที่ 27 พฤษภาคม 
2547 โดยมีบุคลากรของคณะ นักศึกษา และผูประกอบการรานคาเขารวมกิจกรรม ครั้งละ 150 – 
200 คน 
 

  
 

(3)กิจกรรมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุนที่ 38 จํานวน 239 คน ซึ่งเขารับพระราชทานปริญญา
บัตรในวันที่ 28 มกราคม 2547 ณ บริเวณสนามหลังอาคาร1 โดยมีคณาจารย บัณฑิต มหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต และผูเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมประมาณ 350 คน  
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(4)กิจกรรมสานสัมพันธอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เนื่องในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม  
ในวันที่ 9 มกราคม 2547 ณ บริเวณสนามหลังหอพยาบาล 1 มีคณาจารย ขาราชการ และนักศึกษา 
เขากิจกรรม จํานวนประมาณ 900 คน 
 

  
 

(5) กิจกรรมการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the dean) เปนกิจกรรมที่จัดใหบุคลากรของคณะ
พบปะคณบดีและทีมผูบริหาร ในรอบปงบประมาณ 2547 มีการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง เปนกิจกรรม
บุคลากรสายวิชาการพบปะสนทนากับคณบดี 2 ครั้ง และพบปะขาราชการสาย ข,ค และลูกจาง 1 
ครั้ง 
 

 
บุคลากรสายวิชาการ Meet the Dean เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 

 
บุคลากรสาย ข,ค และลูกจาง Meet the Dean  

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 

 
บุคลากรสายวิชาการ Meet the Dean  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 
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(6) กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการและผูเกษียณกอนกําหนด 
 ในรอบปงบประมาณ 2547 มีบุคลากรของคณะฯขอเกษียณกอนกําหนดตามโครงการ
ของรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายน 2547 จํานวน 2 คน และเกษียณอายุราชการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 
จํานวน 7 คน 
 

 
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณกอนกําหนด 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 
 

(7) การประชุมที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร เปนเจาภาพในการจัดประชุมคณบดีสายวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่15 กันยายน 2547 ณ หองประชุมสมจิตต   
ภาติกร ช้ัน 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 




