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สรุปรายนามผูด้ ารงตาแหน่งทางบริหาร
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ…รักษาการแทน
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง…รักษาการแทน

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา…

วันครบวาระ
ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี

รักษาการแทน

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์…รักษาการแทน
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์…

ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี

รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์…รักษาการแทน

ตามอธิการบดี

รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล…

ตามอธิการบดี

รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา…

ตามอธิการบดี

รักษาการแทน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี…รักษาการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์…

ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี

รักษาการแทน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก…รักษาการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล…

ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี

รักษาการแทน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล…รักษาการแทน
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี…รักษาการแทน

ตามอธิการบดี
ตามอธิการบดี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

รองคณบดีฝ่ายการบริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักงาน

อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา
อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์
อาจารย์มูหาหมัด สาแลบิง
อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดา
นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี
นางพรทิพย์ บุญจุน

คณะศึกษาศาสตร์
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

หัวหน้าสานักงาน

นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

คณะวิทยาศาสตร์
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ
หัวหน้าสานักงาน
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

28 เมษายน 2561
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
31 กรกฎาคม 2563

30 พฤศจิกายน 2562
ตามคณบดี
ตามคณบดี
31 กรกฎาคม 2563

31 มกราคม 2564
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
31 กรกฎาคม 2563

31 มีนาคม 2564
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
31 กรกฎาคม 2563
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คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร
อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต

อาจารย์ ดร.ชานาญ ชินสีห์
อาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ
หัวหน้าสานักงาน
นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ

31 มีนาคม 2564
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
30 มิถุนายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

31 พฤษภาคม 2564
ตามคณบดี
ตามคณบดี

นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี

14 สิงหาคม 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี

ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
อาจารย์ปรีชา กุลตัน
อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร

วันครบวาระ

หัวหน้าสานักงาน

นางสาวสุวารี คลองโคน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้าสานักงาน

ตามคณบดี

17 พฤศจิกายน 2561
ตามคณบดี
ตามคณบดี
31 กรกฎาคม 2563

คณะนิติศาสตร์
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์เจษฎา ทองขาว

หัวหน้าสานักงาน

นางชาโลมา กองสวัสดิ์

31 มีนาคม 2564
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
ตามคณบดี
30 มิถุนายน 2563
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คณะพยาบาลศาสตร์
คณบดี
หัวหน้าสานักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
นางเกษร อินทนะนก

31 พฤษภาคม 2563
17 ตุลาคม 2563

บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

หัวหน้าสานักงาน

นายทรงธรรม ธีระกุล

20 พฤศจิกายน 2561
30 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงาน
วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา…
รักษาการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒ
ั น์ สมาธิ...
รักษาการแทน
นางสาวสมศรี โชติการ…รักษาการแทน

ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
อาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ
นายชัยยุทธ มณีฉาย

รักษาการแทนตั้งแต่
31 ก.ค. 60 (ไม่เกิน 180 วัน)
ตามผู้อานวยการ
31 มีนาคม 2561

วันครบวาระ
30 กันยายน 2564
ตามคณบดี
30 มิถุนายน 2561

หัวหน้าสานักงาน

รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล....รักษาการแทน รักษาการแทนตั้งแต่
31 ก.ค. 60 (ไม่เกิน 180 วัน)
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์...รักษาการแทน

สานักหอสมุด
ผู้อานวยการ

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม

หัวหน้าสานักงาน

นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์

27 เมษายน 2561
30 มิถุนายน 2563
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สานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
อาจารย์อาจารี นาโค

หัวหน้าสานักงาน

นายศุภโชค ชินพงศ์

31 มีนาคม 2564
ตามผู้อานวยการ
30 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

20 พฤศจิกายน 2561
ตามผู้อานวยการ
30 มิถุนายน 2563

นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
นางปาจรีย์ เรืองคล้าย

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ผู้อานวยการ

อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี

รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
นางสาววิภาวี ปังธิกุล…รักษาการแทน

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

ผู้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์...รักษาการแทน

รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

นายเชิดชัย อ๋องสกุล...รักษาการแทน
นางสาวนฤมล ผลบุญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน

อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์
นางสาวอรกมล ไกรวงศ์

31 พฤษภาคม 2564
ตามผู้อานวยการ
-

วันครบวาระ
รักษาการแทนตั้งแต่
1 ม.ค.61 (ไม่เกิน 180 วัน)
ตามผู้อานวยการ

สานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ผู้อานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา....รักษาการแทน

31 กรกฎาคม 2563

21 สิงหาคม 2563
5 มิถุนายน 2563
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สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์
ผู้อานวยการ

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์..รักษาการแทน

สานักงานสภามหาวิทยาลัย / สานักงานมหาวิทยาลัย /สานักงานวิทยาเขต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวจินตนา นาคจินดา
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

นางจันทิมา คงคาลัย
อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก...รักษาการแทน
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
นายนิพนธ์ อินทร์ทอง
นายคารบ คชภักดี
นายวุฒินันท์ หริรักษ์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี...รักษาการแทน

16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
27 พฤศจิกายน 2562
3 ตุลาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
16 มกราคม 2563
รักษาการแทน 28 พ.ย. 59

27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
14 มีนาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
21 มีนาคม 2562
รักษาการแทน 12 ก.ย.60

