
 

 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที ่  ๐๐๖๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การบริหารจัดการ และการด าเนินงานด้านวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้
เป็นคณะท างานด้านวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 ๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ ์บัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ  
 ๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 ๕. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลยั กรรมการ 
 ๖. หัวหน้างานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 ๗. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 ๘. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฯ 
 ๙. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้ำที่  ๑. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. วางแผนการจัดประชุมคณะท างานด าเนินงานด้านวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๓. ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมงานด้านวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
บัณฑิตวิทยำลัย 

๑. ดร.สุดากาญจน ์ ปัทมดิลก  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ ์ 
๒. นางสาวพัชร ี ท้วมใจด ี หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
๓. นางศุทธภา  นันทพฤกษา หัวหน้างานอ านวยการ  
๔. นางสาวตรีรัส   ดิเรกพิทักษ์ หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์ 
๕. นางธิติมา  สุบิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
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๖. นางสาวอัจฉรา  อ่อนเส็ง พนักงานธุรการ 
๗. นางอนงค์  มีอาชา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๘. นางสางณิชาภา  ฟักทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙. นางสาวปาริชาต ิ พุ่มชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
๑๐. นางสาวกัลยกร  เทียมแก้ว นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
๑๑. นายเกียรติธ ารง  ตระกูลจันทร์ นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางสาวญารัชนี  หม่องนันท ์ นักวิชาการศึกษา 

กองกิจกำรนิสิต 
๑. นางศิริวรรณ  กมลพัฒนะ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒. นางพรธิดา  บุญยะโรจน ์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต 
๓. นายจิรัชต ์  เรืองเอกราช นักวิชาการศึกษา 

กองบริกำรกำรศึกษำ 
๑. นางเรณ ู เรือนค า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. นายวิรัตน ์  ชื่นชอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

กองพัฒนำกิจกำรต่ำงประเทศ 
๑. นายจักรกฤษณ ์ เฟื่องปรางค ์ ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจการต่างประเทศ 
๒. นางดวงจิต  ยะตา  หัวหน้างานทุนระหว่างประเทศ 

คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑. รองศาสตราจารย ์ดร.กณิตา  ธนเจริญชณภาส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ดร.เจษฎา   วิชาพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๓. นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะทันตแพทยศำสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ภัชรพล  ส าเนียง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒. นางสาวจตุพร เวทยพงษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร 
๑. ดร.ภาวิณี  สตาร์เจล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. นางสาวปิยพรรณ  มุขเพชร นักวิเทศสัมพันธ์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  แนวบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

คณะแพทยศำสตร์ 
๑. ดร.นพ.อภิรัตน์  หวังธีระประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาเอก 

     และแพทย์ประจ าบ้าน  
๒. นางสาวภาวินี  เย็นใจ  นักวิชาการศึกษา 
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คณะเภสัชศำสตร์ 

๑. ดร.ภก.ด ารงศักด์ิ  เป๊กทอง อาจารย ์
๒. นางสาวสรัสวดี  ชัยรัตน ์ นักวิชาการศึกษา 

คณะมนุษยศำสตร์ 
๑. นางสาวคณิตา  อินทร์ประสิทธิ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะวิทยำศำสตร์ 
๑. นางอภิชญา  ครุฑผาสุข นักวิชาการศึกษา 
๒. นายอิทธิพล  งูทิพย ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 ๑. ดร.ร้อยโทหญิง สายศิริ  มีระเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ๒. ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
 ๓. นางดวงเดือน  ประสานสมบัติ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 ๔. นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 ๑. ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาวนุชนารถ  แก้วแดง   นักวิชาการศึกษา 
คณะศึกษำศำสตร์ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า  เสวกพันธ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
     และคุณภาพนิสิต 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต  แป้นศรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย 
 ๓. ดร.พงษ์เอก  สุขใส  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ 
     ศิษย์เก่าสัมพันธ ์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

๑. นางสาววราภรณ์  ใจขันธ ์ นักวิชาการศึกษา 
๒. นางสาววรางคณา  วิหครัตน ์ นักวิชาการศึกษา 

คณะสหเวชศำสตร์ 
๑. ดร.จิรภาส จงจิตวิมล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและประกันคุณภาพ 
๒. นางสาววราภรณ์  พยัตตพงษ์ นักวิชาการศึกษา 
๓. นางสาววรัญรัชศ์  ศุภสิริธนรัชต ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

คณะสังคมศำสตร์ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช  สุขสวสัดิ ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต 
 ๒. นายพชร  การะเกตุ  นักวิชาการศึกษา 
 ๓. นางพรปวีร์  ขุนวิมล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

๑. ดร.อาจินต์  สงทับ  อาจารย ์
๒. นางณัฐธีรา  ใจเที่ยงธรรม นักวิชาการศึกษา 



- ๔ - 
 
วิทยำลัยประชำคมอำเซียนศึกษำ 

๑. ดร.อาทิตย์  พงษ์พานิช รองผู้อ านวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 
๒. นางสาวบุษยพรรณ  กองศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วิทยำลัยพลังงำนทดแทน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ  วัยวุฒ ิ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการทั่วไป 
๒. นางสาวอิชยา  นาคโต  นักวิชาการศึกษา 
๓. นายศุภจักร สุทธิ  นักวิชาการศึกษา 

วิทยำลัยเพื่อกำรค้นคว้ำระดับรำกฐำน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สงวนสิน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 

วิทยำลัยกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 
 ๑. นางสิริพร  จันทร์บรรจง หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
     วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  
 ๒. Mr.Reggie Dalman Hinoguin  อาจารย ์
 ๓. นางอมรพรรณ  ศรีใจ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วิทยำลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
 ๑. ดร.วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางประภาพร  ช้างเผือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
หน้ำที่  ๑. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย  
 ๒. เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/วิทยาลัย 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(ศาสตราจารย ์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 


