
ก าหนดการสัมภาษณ์ 
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ห้องประชุมรองอธิการบด ี 
ชั้น 8 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
เวลา กิจกรรม คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ 

11.00-11.30 สัมภาษณ์รองอธิการบดี 
1.  ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร 
 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต 
2. ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและวิจัย 
3. นายพิเชษฐ์  จันทวี 
 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร 
4. นางสาวจิรภา  คงเขียว 
 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ประยูร  ด ารงรักษ์ กรรมการ 
น.ส.ปุณิกา  สุวรรณสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11.30-12.00 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน ทุกหน่วยงาน 
1. ดร.บรรจง ทองสร้าง 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. นายฉลอง อาคาสุวรรณ 
 ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี 
3. ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. นายโอภาส อิสโม 
 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
6. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ 
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
7. นายสกรรจ์ รอดคล้าย 
 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
หมายเหตุ   : -   ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30 นาที 

- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 



ก าหนดการสัมภาษณ์ 
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 8 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เวลา กิจกรรม คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ 
11.00-11.30 สัมภาษณ์หัวหน้าส านักงาน ทุกหน่วยงาน 

1.  ดร.กรกต นิลวานิช 
2. ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ 
3. น.ส.อรสา แนมใส 
4. นางศิริวรรณ กาหลง 
5. นางจารุวรรณ เพชรรักษ ์
6. น.ส.สุภาสินี อนุกูล 
7. น.ส.เกศสุพร มากสาขา 
8. นางฐากูร ชูจร 
9. นางทนตวรรณ ปานมา 
10. นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 
 

อาจารย์ศุภชัย ด าค า กรรมการ 
น.ส.กุสุมา  เจ๊ะอาแซ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11.30-12.00 สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ทุกคณะ 
1. น.ส.นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ 
2. นายวีรยุทธ คงทอง 
3. นายธนัย ตันวานิช 
4. น.ส.อมรรัตน์ จิรันดร 
5. นางต่วนนูรีซันน์ สุริยะ 
6. นายศุภชัย ชัยณรงค์ 
7. นายธีระเดช เพชรแก้ว 
8. ดร.ปาริชาต ิ จันทร์ศรีบุตร 
9. น.ส.สุรีรัตน ์ แก้วศร ี
10. น.ส.นิดาริน จุลวรรณ 
11. ผศ.ดร.ณงค์ กาญจนะ 
12. นางทัศนียา คัญทะชา 
13. ว่าท่ีร้อยตรีวงศ์วรุตม์ อินตะนัย 
14. ผศ.ณิศา มาชู 
15. น.ส.ปริยากร บุญส่ง 
16. ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล 
17. ดร.มุมตาส มีระมาน 

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
อาจารย์ศุภชัย ด าค า กรรมการ 
น.ส.กุสุมา  เจ๊ะอาแซ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หมายเหตุ   : -   ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30 นาที 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ก าหนดการสัมภาษณ์ 
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ห้องประชุมชั้น7 
ชั้น 7 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เวลา กิจกรรม คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ 
11.00-11.30 สัมภาษณ์ รายการดังนี้ 

1.  ตัวแทนศิษย์เก่า 
2. ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน 
3. ตัวแทนสภานักศึกษา 
4. ตัวแทนองค์การนักศึกษา 
5. ผู้ปกครองนักศึกษาปัจจุบัน 
6. ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

*** อาจมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 

อาจารย์พล   เหลืองรังษี กรรมการ 
น.ส.ปณัฎฐา  ศรีบัวจับ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11.30-12.00 สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 
1. นายธีรภัทร์ มณีเกสร 
2. นางอรุณี ติเอียดย่อ 
3. น.ส.นุสรา ชุมแสง 
4. น.ส.ภัทรศิชา นวลคีรี 
5. น.ส.ฉวีวรรณ แก้วฤดี 
6. น.ส.ศศิกัญญา ยกย่อง 
7. นายณัฐวุฒิ ศรีทวีป 
8. นางอรณัฐา ชัยชูโชค 
9. นายสมชาย สัมปชาโน 
10. นางทนตวรรณ ปานมา 
11. น.ส.อสมาภรณ์ มณีวงศ์ 
12. นางสโรชา บริสุทธิ์ 
13. น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 
 

 

หมายเหตุ   : -   ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30 นาที 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ก าหนดการสัมภาษณ์ 
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ห้องรับรอง 
ชั้น 8 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เวลา กิจกรรม คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ 
11.00-11.30 สัมภาษณ์ รายการดังนี้ 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หรือตัวแทน 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
 หรือตัวแทน 
3. นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หรือตัวแทน 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 หรือตัวแทน 
 

*** อาจมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 

ผศ.อนุสรณ์  จิตมนัส กรรมการ 
นางพัชรนันท์  ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11.30-12.00 สัมภาษณ์คณบดี ทุกคณะ 
1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี 
2. ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. ผศ.นิตยา  จิตรักษ์ธรรม 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล 
 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
6. ผศ.ไชยวุธ  โกศล 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7. ดร.มงคล  เทพรัตน์ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
8. ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร ์
 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
9. ผศ.ดร.สุระพรรณ ์จุลสุวรรณ์ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

หมายเหตุ   : -   ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30 นาที 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


