รายชื่อผูเขารวมโครงการแยกตามกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
2
ศ.ดร.นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล

ตําแหนง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เอกสารแนบที่ 5
หมายเหตุ
กลุม 1 และ 2

หมายเหตุ
ยังไมระบุกลุม
ยังไมระบุกลุม

กลุมที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยสิน
ลําดับที่
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและบริการวิชาการ
ประธานกลุม
2
นางสุนันทา แกวเจริญ
หัวหนางานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่
3
นางสุทีป เศวตพรหม
หัวหนางานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา
หัวหนางานวางผังแมบท กองแผนงาน
4
นายนิติธร ชํานาญเมือง
ชางเขียนแบบชํานาญงาน กองแผนงาน
5
นายชาตรี ชุมพิบูลย
6
นางนิษณา เหมกุล
ผูอํานวยการกองคลัง
7
น.ส.อรุณพร สุดาวีระ
หัวหนางานบัญชี กองคลัง
8
นางอัญญรัตน ตั่นไพโรจน
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป คณะศิลปศาสตร
นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันสันติศึกษา
9
น.ส.จุฑามาส อินอุทัย
10
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
11
นางสุวภัทร วชิรอนันต
นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
12 รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน เฉลิมรัตนโรจน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ผอ.โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร
13
รศ.สพญ.อุษา เชษฐานนท
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะ
14 อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ
รัฐศาสตร
15 นายกฤษฎา แซแต
นักวิชาการอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร
16
ดร.เกรียงศักดิ์ ดําชุม
รองผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผน สํานัก
สงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง

1

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
17 ดร.สุชาติ เชิงทอง

ตําแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศและการจัดการ
ทรัพยสิน วิทยาเขตสุราษฎรธานี
คณบดี คณะการบริการและการทองเที่ยว
18
รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
19 ผศ.ดร.สนธยา อณรรฆศิริ
คณบดี คณะวิเทศศึกษา
20
นางวรรณา ดิสโร
หัวหนางานพัสดุ กองคลัง
นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
21
น.ส.จิรฐา แกวพิบูลย
กลุมที่ 2 การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดี
2
รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู
รองอธิการบดีฝายระบบสารสนเทศและโครงสราง
กายภาพ
3
นางเลขา บริพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กอง
4
5
6
7
8
9
10
11

นายเที่ยง จารุมณี
นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ
นายอุทัย ไทยเจริญ
รศ.ดร.ประวิทย โตวัฒนะ
รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
อ.วาสนา บัวทอง
น.ส.รัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ
รศ.ดร.อรัญ งามผองใส

12

น.ส.วิไลลักษณ สิงขรัตน

13
14

นางสลักใจ ศรีธราดล
รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชยกุล

15

ดร.กมลธรรม อ่ําสกุล

16
17

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
นายบุญสิทธิ์ บัวบาน

หมายเหตุ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ
ประธานกลุม

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
นิติกรชํานาญการ กองการเจาหนาที่
หัวหนาฝายซอมบํารุง ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง
คณบดีคณะการแพทยแผนไทย
รองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย
นักวิชาการศึกษา คณะการแพทยแผนไทย
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหนาฝายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร
รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และภูมิทัศน คณะ
วิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ คณะ
วิทยาศาสตร
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร
เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร

2

ลําดับที่
18
19
20
21
22

ชื่อ - สกุล
อ.ธีรวัฒน ขวัญใจ
ผศ.เสาวณี จุลิรัชนีกร
นายคมกริช ชนะศรี
รศ.ดร.ปติ ทฤษฎิคุณ
ผศ.นิฟาริด ระเดนอาหมัด

23

ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน

24
25

นายเรวัต รัตนกาญจน
อาจารยกิตติพงศ เซงลอยเลื่อน

26
27
28
29
30

ผศ.ดร.ณัฐวิทย พจนตันติ
ผศ.ดร.เสถียร แปนเหลือ
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ
น.ส.วันเพ็ญ วิทยะสุนทร
นางสุจิตรา แกวรอด

31
32
33

รศ.ภูวดล บุตรรัตน
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
ดร.บดี คําสีเขียว

34

ดร.วิชชุตา มาซู

35
36

ผศ.ดร.พงศศักดิ์ เหลาดี
นางกาญจลักขณ เพชรชนะ**

37

ดร.พงษพิช เพชรสกุลวงศ**

38

น.ส.อารี คณาวิวัฒนไชย

หมายเหตุ
ตําแหนง
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
ประธานสภาขาราชการ
ประธานชมรมรักษ ม.อ.
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
วิทยาเขตปตตานี
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และงานสรางสรรค คณะ
ศิลปกรรมศาสตร
เลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
หัวหนางานสารบรรณ กองธุรการ ว.ปตตานี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กอง
บริการการศึกษา ว.ปตตานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ วิทยาเขตสุราษฎรธานี
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี
ผูอํานวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและการประกันคุณภาพ
วิทยาเขตตรัง
ผูอํานวยการกองแผนงาน
เลขานุการ

3

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
39
นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
40
น.ส.ฐิติรัชต ไมเรียง

ตําแหนง
หัวหนางานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่
นักวิชาการอุดมศึกษา กองแผนงาน

หมายเหตุ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กลุมที่ 3 การจัดขนาดองคกรที่เหมาะสม
ลําดับที่
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการเงิน
ประธานกลุม
1
นักวิชาการอุดมศึกษา กองแผนงาน
น.ส.นงพงา สัจกุล
2
หัวหนางานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่
นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน
3
ผศ.ดร.สพญ.ทิพยรัตน มูสิกะเจริญ รองผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร
4
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการสถาบันสันติศึกษา
นางรุงนภา อัครบวร
5
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
6
นางมะลิ นิลสุวรรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะ
7
8
9
10
11

ผศ.จงพิศ ศิริรัตน
ผศ.สมปอง ทองผอง
นางธวัลรัตน วองกมลปฎิญญา
ผศ.กมล คงทอง

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี
หัวหนางานพัสดุ กองธุรการ ว.ปตตานี
ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิเทศศึกษา
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาองคกร วิทยา
เขตสุราษฎรธานี
หัวหนางานวิเคราะหและประสานการวางแผน กอง เลขานุการ
16
นายผดุงศักดิ์ อรนพ
แผนงาน
กลุมที่ 4 แนวทางการนํา Best Practice ไปสูการขยายผลในองคกร
ลําดับที่
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง
ผูชวยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
ประธานกลุม
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
2
นางอมรา ศรีสัจจัง
3
ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร
4
นางสุนัทณี แสงแจม
นักวิชาการอุดมศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
12
13
14
15

อ.นภชา ประภาวดี
ผศ.พักตรา คูบุรัตถ
รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
ดร.สุวิต ศรีไหม

4

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
5
นางวรภัทร ไผแกว

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารยประจํา คจ.คณะสัตวแพทยศาสตร
6
ดร.สรวัฒน ทองสงวน
ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
7
นายจรัส ชูชื่น
ผูชวยรองอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
8
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ว.ปตตานี
นายสมชาย รัตนคช
9
หัวหนางานบริหารและจัดการทั่วไป กองอาคาร
10
นางแวฮัสนะห อีบุ
สถานที่ ว.ปตตานี
นักวิชาการอุดมศึกษา กองอาคารสถานที่ ว.ปตตานี
น.ส.ปทมา อนันตพันธ
11
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะ
12
อ.จารียา อรรถอนุชิต
วิทยาการสื่อสาร
13
ผศ.บัณฑิต ดุลยรัตน
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะการบริการและการ
14
ทองเที่ยว
อ.สุรรักษ วิชชุปญญกุล
ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตสุ
15 ดร.เกษราภรณ สุตตาพงศ
ราษฎรธานี
ผูอํานวยการกองวิชารการและกิจการนักศึกษา วิทยา
16 น.ส.ดวงพร วงษสวัสดิ์
เขตสุราษฎรธานี
17 ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย 081-8203593 รองคณบดีฝายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
น.ส.วรรณวิมล นาคะ
18
น.ส.กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
19
กลุมที่ 5 การขับเคลื่อนงานวิจัยและความเปนนานาชาติ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
2
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
น.ส.ชนกานต ทองจํานงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กอง
3

หมายเหตุ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ
ประธานกลุม
ประธานกลุม

5

ลําดับที่
4

ชื่อ - สกุล
ดร.ศศิธร ชูศรี

5
6

นางจิราภรณ คงสุข
ผศ.ดร.ทัศนีย นะแส

7
8
9
10
11

ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย
น.ส.จิราพร ยะถาวร
น.ส.สุชาดา กองสวัสดิ์
ดร.จิดาภา เซคเคย
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผศ.ดร.อุไร หัถกิจ

12
รศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน
13
ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
14
ผศ.ดร.วิภาดา เวทยประสิทธิ์
15
ผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต
16
17
18
19
20
21

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
ดร.สมพร ชวยอารีย
ผศ.อาฟฟ ลาเตะ
รศ.ระวีวรรณ ชอุมพฤกษ
ผศ.ดร.เทวี ทองแดง คารริลา

22

ดร.ฮัมเดีย มูดอ

23

ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา

ตําแหนง
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะ
การแพทยแผนไทย
นักวิชาการอุดมศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
 ฝายวิเทศสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร
ผูชวยคณบดี

หมายเหตุ

นักวิชาการอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร
นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ
บัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการ ฝายยุทธศาสตรวิจัย สํานักวิจัยและ
พัฒนา
รองผูอํานวยการ ฝายวิจัยสังคศาสตร สํานักวิจัยและ
พัฒนา
รองผูอํานวยการฝายเผยแพรและสารสนเทศวิจัย
สํานักวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยา
เขตปตตานี
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปตตานี
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการสื่อสาร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี

6

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
24 รศ.ดร.โอภาส พิมพา
25 ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ
26

ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล

27
28
29
30

ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
ดร.ศุภชัย แจงใจ
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ

31
32
33

ดร.นิพัฒน โพธิ์วิจิตร
ดร.ศันสนีย เทพปญญา
นางรัชดา มงคลสินธุ
นางสุภาพ นวลละเอียด**

หมายเหตุ
ตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตภูเก็ต
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
รองคณบดีฝายวิจัย คณะวิเทศศึกษา
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะการบริการ
และการทองเที่ยว
คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หัวหนาฝายดําเนินการ สํานักวิจัยและพัฒนา
เลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักวิจัยและพัฒนา
ผูชวยเลขานุการ

น.ส.นฤชล หวังวุฒิ
น.ส.พรพิมล แดหวา**

นักวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

นางเมตตา ชุมอินทร
นางรัตติยา เขียวแปน
นายมานพ สัมพันธ
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ
นายทวาทศ สุวรรณโร
นายคงพล มนวรินทรกุล
น.ส.กนกพร อินทรทอง
น.ส.พรรณภัทร ประทุมศรี
ทีมงานสถานีวิทยุ 1
ทีมงานสถานีวิทยุ 2
อาจารยอาคม วังเมือง

หัวหนางานพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากรชํานาญการ
หัวหนางานธุรการ
ชางศิลปชํานาญงาน
หัวหนางานประชาสัมพันธ
บุคลากร
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักประชาสัมพันธ

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต

ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน

นายจรูญ เกื้อชู

ผูอํานวยการกองกลาง วิทยาเขตภูเก็ต

ทีมงาน

34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7

ลําดับที่
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สกุล
นางศศิธร บุญนํามา
นางภารดี แทนทอง
นางจุฑามาศ สองแกว
นายคีรี อนุกูลกาญจน
นายภาณุพงษ รัตนะทองมา
วาที่ รต.สุรชัย กาหลง
กลุ่มที่
เข้ามากกว่า 1 กลุ่ม
ยังไม่ระบุ
1
2
3
4
5
อื่น ๆ (ทีมงาน)

ตําแหนง
รก หัวหนางานบริการกลาง วิทยาเขตภูเก็ต
จ.บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการอุดมศึกษา ว.ภูเก็ต
นักประชาสัมพันธ ว.ภูเก็ต
นักวิชาการอุดมศึกษา ว.ภูเก็ต
นักวิชาการอุดมศึกษา ว.ภูเก็ต

หมายเหตุ
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน

จํานวน
1
2
21
40
16
19
36
18
153

8

