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   การแบงสวนราชการ 
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการแบงสวนราชการเปน 9 หนวยงาน 
ดังตอไปนี้ 
 

           แผนภูมิท่ี 1 การแบงสวนราชการ 
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 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 
รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี    ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา กรรมการ 
      และกิจการพิเศษ     
รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน  รองคณบดีฝายบริการวิชาการ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
อาจารยสุธาทิพย   อุปลาบัติ  รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
      นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ  วรรณฤทธิ์ หัวหนาภาควิชาการพยาบาล กรรมการ 

อายุรศาสตร 
รองศาสตราจารย มล.อัครอนงค  ปราโมช  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ รักษาราชการแทน   กรรมการ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน รักษาราชการแทน   กรรมการ 

หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 
รองศาสตราจารย ลาวัลย  สมบูรณ  รักษาราชการแทน   กรรมการ 

หัวหนาภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 
อาจารย สมบัติ   สกุลพรรณ รักษาราชการแทน   กรรมการ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช  
รองศาสตราจารย นงเยาว  อุดมวงศ  รักษาราชการแทน   กรรมการ 

หัวหนาภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข  
ผูชวยศาสตราจารย มาลี  เอ้ืออํานวย รักษาราชการแทน   กรรมการ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ กันธะรักษา  กรรมการประจําคณะ  กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
รองศาสตราจารยชมนาด  พจนามาตร กรรมการประจําคณะ  กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม ปญญา  กรรมการประจําคณะ  กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย จินตะเวช กรรมการประจําคณะ  กรรมการ 
      จากคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค จันทรวิจิตร ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  กรรมการและเลขานุการ 
นางกมลชนก   กาวิล  เลขานุการคณะ   ผูชวยเลขานุการ 
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 โครงสรางการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร 
 

แผนภูมิท่ี 2 การบริหารและการมอบหมายงานของคณะพยาบาลศาสตร 
 

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะฯ

รองคณบดี ผูชวยคณบดี

หัวหนาภาควิชา

สํานักงานเลขานุการ

- ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
- ฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ
- ฝายวิชาการ
- ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
บริการวิชาการ

- ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ

- ฝายบริหาร
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายบัณฑิตศึกษา
- ฝายวิจัย
- ฝายวิเทศสัมพันธ
- ฝายวิชาการ
- ฝายประกันคุณภาพ

- ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
- ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
- ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
- ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร
- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
- ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา

- ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร
- ภาควิชาบริหารการพยาบาล

- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารและธุรการ
- งานบริการการศึกษา
- งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
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 ผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 
 

 
 
1. รศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  คณบดี 
2. รศ.ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
3. รศ.ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล  รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ 
4. รศ.ดร.อารีวรรณ  กล่ันกล่ิน  รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบริการวิชาการ 
5. ผศ. ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ  รองคณบดีฝายวิชาการ 
6. อ.สุธาทิพย  อุปลาบัติ     รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
7. อ.สิริลักษณ  วรรธนะพงษ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
8. รศ.ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ  ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
9. ผศ.ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ  ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ผศ.ดร.ยุวยงค  จันทรวิจิตร  ผูชวยคณบดีฝายวิจัย   
11. อ.ดร.สุภารัตน  วังศรีคูณ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
12. อ.ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ  ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
13. ผศ.ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   
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รักษาการหัวหนาภาควิชา

1 2 3 4

7 865

 
 
 

1.  ผศ.มาลี  เอ้ืออํานวย รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
2.  อ.สมบัติ  สกุลพรรณ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
3.  รศ.มล.อัครอนงค  ปราโมช หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
4.  ผศ.ดร.สุดารัตน  สิทธิสมบัติ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
5.  รศ.ลาวัลย  สมบูรณ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและ

นรีเวชวิทยา 
6.  รศ.นงเยาว  อุดมวงศ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
7.  ผศ.ดร.ทวีลักษณ  วรรณฤทธิ์ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
8.  รศ.ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 
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1. นางกมลชนก  กาวิล เลขานุการคณะ 
2. นางพรพิมล  มาภักดี หัวหนางานคลังและพัสดุ 
3. นางกมลณัฎฐ รัตนวรางค  หัวหนางานนโยบายและแผน 
4. นางสาวอรพิน  พรหมตัน  หัวหนางานบริการการศึกษา 
5. นายสมเจตน ไตรวุฒิวัฒนา หัวหนางานบริหารและธุรการ 
อยูระหวางการคัดเลือก หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 


