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โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารงาน 
 

 การแบงสวนราชการ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการแบงสวนราชการเปน 9 หนวยงาน ดังนี้ 
 

           แผนภูมิที่ 1 การแบงสวนราชการ 
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 โครงสรางการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร 
 

แผนภูมิที่ 2 การบริหารและการมอบหมายงานของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดี 

หัวหนาภาควิชา 

ผูชวยคณบดี 

เลขานุการคณะ 

- รองคณบดีฝายวิจัย  
- รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและ 
  กิจการพิเศษ  
- รองคณบดีฝายทรัพยากรมนุษย 
- รองคณบดีฝายวิชาการ  
- รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา  
- รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ   
   นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
- รองคณบดีฝายบริการวิชาการ  
- รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธ 
  และการจัดการ 
- รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการจัดการความรู  
 

- ผูชวยคณบดีฝายวิจัย   
- ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
- ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   
- ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ   
 

- ภาควิชาบริหารการพยาบาล 
- ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
- ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
- ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
- ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
- ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
- ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

 สํานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานบริการการศึกษา 
- งานบริหารและธุรการ 
- งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

1.   รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดี  
2.   รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน รองคณบดีฝายวิจัย  
3.   รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ  
4.   รองศาสตราจารย ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน รองคณบดีฝายทรัพยากรมนุษย 
5.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ  
6.   รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กล่ันกล่ิน รองคณบดีฝายบริการวิชาการ  
7.   อาจารยสิริลักษณ  วรรธนะพงษ รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธและการจัดการ  
8.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู  
9.   รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา  
10.  อาจารยสุธาทิพย  อุปลาบัติ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  
11.  รองศาสตราจารย มล.อัครอนงค  ปราโมช หัวหนาภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
12.  รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชา ภาควิชาบริหารการพยาบาล 
13. รองศาสตราจารยลาวัลย  สมบูรณ   

  
รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร       
และนรีเวชวิทยา 

14.  รองศาสตราจารยนงเยาว  อุดมวงศ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
15.  อาจารยสมบัติ  สกุลพรรณ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
16.  ผูชวยศาสตราจารยมาลี  เอ้ืออํานวย รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
17.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม  ปญญา รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
18.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน   สิทธิสมบัติ รักษาราชการแทน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
19.  รองศาสตราจารย ดร.ชมนาด  พจนามาตร กรรมการประจําคณะ  จากคณาจารยประจํา 
20.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  จินตะเวช กรรมการประจําคณะ  จากคณาจารยประจํา 
22.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม  ปญญา กรรมการประจําคณะ  จากคณาจารยประจํา 
23.  รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  กันธะรักษา กรรมการประจําคณะ  จากคณาจารยประจํา 
24.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค  จันทรวิจิตร เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 
25.  นางกมลชนก  กาวิล ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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 ผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 
 

 คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี 
 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 
คณบดี 

 

  
รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน 

รองคณบดีฝายวิจัย 
รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล 

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ 
 

  
รองศาสตราจารย ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน 

รองคณบดีฝายทรัพยากรมนุษย 
รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กล่ันกล่ิน 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ 

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
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อาจารยสุธาทิพย  อุปลาบัติ 

รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
และศิษยเกาสัมพันธ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ 
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการความรู 

  
อาจารยสิริลักษณ  วรรธนะพงษ 

รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธ 
และการจัดการ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค  จันทรวิจิตร 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย   

  
อาจารย ดร.สุภารัตน  วังศรีคูณ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารย ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ 
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   
อาจารยนันทา เลียววิริยะกิจ  

ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ   
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 หัวหนาภาค/รักษาราชการแทน 
 

  
รองศาสตราจารย ม.ล.อัครอนงค ปราโมช 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

ผูชวยศาสตราจารย มาลี  เอ้ืออํานวย 
รักษาราชการแทน 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
 

  
อาจารยสมบัติ  สกุลพรรณ 

รักษาราชการแทน  
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สิทธิสมบัติ 
รักษาราชการแทน 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
 

  
รองศาสตราจารย ลาวัลย  สมบูรณ 

รักษาราชการแทน  
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร       

และนรีเวชวิทยา  

รองศาสตราจารย นงเยาว  อุดมวงศ 
รักษาราชการแทน 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
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รองศาสตราจารย ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน 

รักษาราชการแทน  
หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 21 มิถุนายน 2550 
 

รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน 
รักษาราชการแทน 

หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 
ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน – 22 กันยายน 2550 

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ วรรณฤทธิ์ 

รักษาราชการแทน  
หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 1 มกราคม 2550 

อาจารย สุธาทิพย อุปลาบัติ 
รักษาราชการแทน  

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
ระหวางวันที่ 2 มกราคม - 30 กันยายน 2550 
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 เลขานุการ และหัวหนางาน 
 

 

 

 

 นางกมลชนก  กาวิล 
เลขานุการคณะ 

 

 

  
นางพรพิมล  มาภักดี 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 
 

นางกมลณัฎฐ รัตนวรางค 
หัวหนางานนโยบายและแผน 

  
นางสาวอรพิน  พรหมตัน 

หัวหนางานบริการการศึกษา 
นายสมเจตน ไตรวุฒิวัฒนา 
หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 
    

 
 

 


