ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สรุปรายนามผู้ดารงตาแหน่งทางบริหาร
ชื่อตาแหน่ง
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และ
กิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
สงขลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
พัทลุง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะ
ทางภาษา

ผู้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์...
รักษาการแทน
รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์

วันครบวาระ
9 พฤษภาคม 2565
ตามอธิการบดี
27 ธันวาคม 2564
(ครบ 180 วัน)
ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

ตามอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ

ตามอธิการบดี

อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน

ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

ตามอธิการบดี

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร

ตามอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

ตามอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

ตามอธิการบดี

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล
นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์

วันครบวาระ
30 พฤศจิกายน 2566
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
22 กันยายน 2566

คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและ
พัฒนาวิชาชีพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
หัวหน้าสานักงาน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุทธิ
อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ผู้ดารงตาแหน่ง

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม

อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
หัวหน้าสานักงาน

อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี

วันครบวาระ
31 มกราคม 2568
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
3 ธันวาคม 2566

วันครบวาระ
8 กรกฎาคม 2568
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
22 กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวฒ
ั น์ ไทยเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
นางสาวสุวารี คลองโคน

วันครบวาระ
31 ธันวาคม 2566
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
22 กันยายน 2566

คณะนิติศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดี

ผู้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
อาจารย์หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์

วันครบวาระ
15 เมษายน 2568
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
14 สิงหาคม 2565

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน

วันครบวาระ
ผู้ดารงตาแหน่ง
30 พฤศจิกายน 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ตามคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
ตามคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
22 กันยายน 2566
นางพรทิพย์ บุญจุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
นางจรรยา ชูทับ

วันครบวาระ
24 สิงหาคม 2565
ตามคณบดี
1 มกราคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ดารงตาแหน่ง

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะ
ผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และ
กิจการนิสิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อตาแหน่ง

วันครบวาระ
31 มีนาคม 2568
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี

อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม

ตามคณบดี

อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

ตามคณบดี
22 กันยายน 2566

ผู้ดารงตาแหน่ง

วันครบวาระ
15 เมษายน 2568
ตามคณบดี
ตามคณบดี

คณบดี

อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนากาลังคน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและการตลาด
ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการบริหารงานบุคคล
หัวหน้าสานักงาน

อาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์
อาจารย์ ดร.สุกาญจนา กาลังมาก
นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ

ตามคณบดี
ตามคณบดี
22 กันยายน 2566

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล

วันครบวาระ
31 พฤษภาคม 2567
ตามคณบดี
ตามคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และ
ชุมชนสัมพันธ์
หัวหน้าสานักงาน

นางเกษร อินทนะนก

17 ตุลาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์...
รักษาการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ...
รักษาการแทน
อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย...
รักษาการแทน
นายชัยยุทธ มณีฉาย

วันครบวาระ
ตามคณบดี
ตามคณบดี
14 สิงหาคม 2567

บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

หัวหน้าสานักงาน

นายทรงธรรม ธีระกุล

วันครบวาระ
30 พฤศจิกายน 2568
22 กันยายน 2566

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา...
รักษาการแทน

รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการ อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร...รักษาการแทน
เพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา...รักษาการแทน
เพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสานักงาน
อาจารย์วิทยา ขาวขจร

วันครบวาระ
18 กุมภาพันธ์ 2565
(ครบ 180 วัน)
ตามผู้อานวยการ
ตามผู้อานวยการ
31 มีนาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...
รักษาการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง..
รักษาการแทน
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์

วันครบวาระ
18 กุมภาพันธ์ 2565
(ครบ 180 วัน)
ตามผู้อานวยการ
19 สิงหาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
สานักหอสมุด
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท

รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสาราญวงศ์
นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์

สานักคอมพิวเตอร์
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
อาจารย์อาจารี นาโค
นายศุภโชค ชินพงศ์

วันครบวาระ
27 เมษายน 2565
ตามผู้อานวยการ
22 กันยายน 2566

วันครบวาระ
31 มีนาคม 2568
ตามผู้อานวยการ
22 กันยายน 2566

สานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร…รักษาการแทน
อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง...รักษาการแทน
นางปาจรีย์ เรืองคล้าย

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ดารงตาแหน่ง

ผู้อานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน

รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

นายบัณฑิต ทองสงฆ์...รักษาการแทน
นางสาววิภาวี ปังธิกุล

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
นางพนัดดา เทพญา
นายธีระ จันทิปะ

วันครบวาระ
ตามผู้อานวยการ
22 กันยายน 2566

วันครบวาระ
ตามผู้อานวยการ
14 สิงหาคม 2565

วันครบวาระ
23 กรกฎาคม 2567
ตามผู้อานวยการ
3 มกราคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

ผู้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง...รักษาการแทน

หัวหน้าสานักงาน

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์

วันครบวาระ
14 กรกฎาคม 2565

สานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา

สานักงานสภามหาวิทยาลัย / สานักงานมหาวิทยาลัย /สานักงานวิทยาเขต
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม
นายนิพนธ์ อินทร์ทอง
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม…รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย
นางสาวจินตนา นาคจินดา
นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
นายวุฒินันท์ หริรักษ์
นางจันทิมา คงคาลัย

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายคารบ คชภักดี
อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์...รักษาการแทน
นางสาวรติตา แก้วจุลกาญจน์
นางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์

วันครบวาระ
11 ธันวาคม 2565

วันครบวาระ
31 สิงหาคม 2566
30 มกราคม 2566
30 มกราคม 2566
10 ตุลาคม 2565
10 ตุลาคม 2565
11 มีนาคม 2566
11 มีนาคม 2566
10 สิงหาคม 2566
11 มีนาคม 2566
10 สิงหาคม 2566
27 มิถุนายน 2567
14 พฤศจิกายน 2567

