
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 

                     สรุปรายนามผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร  
   

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

อธิการบดี 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 
 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก 
 

ตามอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ 
 

ตามอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร 
 

ตามอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง 
 

ตามอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์ 
 

ตามอธิการบดี 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 
 

ตามอธิการบดี 

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า 
 

ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 

อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา  สัมพันธมิตร 
 

ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพศิ ชุมคง ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ ฤทธิมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 
 

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ศรีรักษา ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
 

รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ 
 

อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี ตามอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ตามอธิการบดี 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด า 30 พฤศจิกายน 2566 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์ จันทร์อานุภาพ ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 

ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ตามคณบดี      

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ 22 กันยายน 2566 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขัตติยะมาน ๑๒ มีนาคม ๒๕๗๐ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 
 

อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์ ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง 
 

ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ใจด ารงค์ ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)  

อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล 
 

ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 

อาจารย์ธีรพันธ์  สังข์แก้ว ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ 3 ธันวาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 8 กรกฎาคม 2568 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร  อาจารย์จิราพร  คงรอด ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร                      อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์  บริพันธ์   ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนา
คุณลักษณะนิสิต  

อาจารย์ ดร.หรรษมน  เพ็งหมาน 
 

ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี 22 กันยายน 2566 

 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวฒัน์  ไทยเจริญ 31 ธันวาคม 256๙ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร อาจารย์รัชกฤต  ภาณุอัครโชค   ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์ อาจารย์วศิน  ศรียาภัย ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์อัฏฐพล  เทพยา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ชุมชนสัมพันธ์และ
กิจการหอเปรมดนตรี 

อาจารย์ ดร.สุภกิจ  สุภัทรชัยวงศ์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

หัวหน้าส านักงาน นางสาวสุวารี  คลองโคน 22 กันยายน 2566 
 

 คณะนิติศาสตร ์

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก... 
รักษาการแทน 

- 

หัวหน้าส านักงาน นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ 4 กันยายน 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี 30 พฤศจิกายน 2566 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนา
นิสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและประกัน
คุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นางพรทิพย์  บุญจุน 22 กันยายน 2566 
 

 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี อาจารย์ ดร.รัทรดา  เทพประดิษฐ์ 31 ธันวาคม 2569 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารตัน์ จุทอง ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการ
นิสิต 

อาจารย์ ดร.พรวิชัย  เต็มบุตร ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นางจรรยา  ชูทับ 1 มกราคม 2568 

 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ ์ บุญชุม ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร อาจารย์อาจารี นาโค ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการ
ประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช  คีรีรัฐนิคม ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  อินทะไชย ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ 

อาจารย์ ดร.อัคนี  ผิวหอม ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ 22 กันยายน 2566 
 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 

 

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว 15 เมษายน 2568 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาก าลังคน อาจารย์ ดร.สุภาพร  เมฆสวี  ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและการตลาด อาจารย์ ดร.สุปานดี  มณีโลกย์ ตามคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการบริหารงานบุคคล          อาจารย์ ดร.สุกาญจนา ก าลังมาก ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นางสาววิภาวรรณ  อ่อนประเสริฐ 22 กันยายน 2566 
 

คณะพยาบาลศาสตร์    

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ 31 พฤษภาคม 2567 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร์ ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และ
ชุมชนสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล 
 

ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นางเกษร อินทนะนก 17 ตุลาคม 2566 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน 14 ธันวาคม 2568 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ ตามคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ 
และสื่อสารองค์กร                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร นิคม 

 
ตามคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน นายชัยยุทธ  มณีฉาย 14 สิงหาคม 2567 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ 30 พฤศจิกายน 2568 

รองคณบดี - - 

หัวหน้าส านักงาน นายทรงธรรม  ธีระกุล 22 กันยายน 2566 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู...
รักษาการแทน 

- 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร อาจารย์วิทยา ขาวขจร...รักษาการแทน ตามผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร...รักษาการแทน ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นายกฤชณัท พรหมเสนะ 30 มีนาคม 2568 

 
 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ...รักษาการ
แทน 

รักษาการแทน 
ไม่เกิน 180 วัน 

รองผู้อ านวยการ  ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์ 19 สิงหาคม 2567 
 
 
 
 

ส านักหอสมุด 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท 17 กรกฎาคม 2569 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์ ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นางอัจฉราภรณ์  กวมทรัพย์ 22 กันยายน 2566 
 
 
 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ อาจารย์นิพัทธุ์  อินทอง 31 มีนาคม 2568 

รองผู้อ านวยการ - ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นายศุภโชค  ชินพงศ์ 22 กันยายน 2566 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 
ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  31 ธันวาคม 2569 

รองผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร.นิจกานต์  หนูอุไร ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นางปาจรีย์ เรืองคล้าย 22 กันยายน 2566 
 

 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ นายบัณฑิต  ทองสงฆ์...รักษาการแทน - 

รองผู้อ านวยการ  - 

หัวหน้าส านักงาน นางสาววิภาวี  ปังธิกุล 4 กันยายน 2568 
 

 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาต ิ 23 กรกฎาคม 2567 

รองผู้อ านวยการ - ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นายธีระ  จันทิปะ 3 มกราคม 2567 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง...รักษาการแทน 
 

รักษาการแทน 
ไม่เกิน 180 วัน 

หัวหน้าส านักงาน นางสาวอรกมล  ไกรวงศ์ 31 สิงหาคม 2568 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา 11 ธันวาคม 256๘ 

รองผู้อ านวยการ อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส ตามผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์  อินทรโม ตามผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน นางพิชญ์สินี  จันทรัตน์  
 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม 2566 
 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย / ส านักงานมหาวิทยาลัย /ส านักงานวิทยาเขต 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่ง วันครบวาระ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวจินตนา  นาคจินดา...รักษาการแทน 11 มีนาคม 2566 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวบุศริน  จันทะแจ่ม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม 31 สิงหาคม 2566 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางโสภิน วัฒนเมธาว ี 13 พฤศจิกายน 2568 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย...รักษาการแทน - 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน นางสาวอาภรณ์  แก้วสลับศรี...รักษาการแทน 11 มีนาคม 2566 

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นางจันทิมา  คงคาลัย...รักษาการแทน 11 มีนาคม 2566 

หัวหน้าฝ่ายนิติการ นางสาวรติตา แก้วจุลกาญจน์ 27 มิถุนายน 2567 

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ 14 พฤศจิกายน 2567 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ นางสาวชนาธิป  แก้วทอง 4 กันยายน 2568 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นายวุฒินันท์ หริรักษ์ 10 สิงหาคม 2566 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  ศรีรักษา...รักษาการแทน - 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นายมัฆวัต  วิไลลักษณ์...รักษาการแทน - 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นายค ารบ  คชภักดี 10 สิงหาคม 2566 
 

 


