ลําดับที่

1

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
บรรณารักษชํานาญการ ระดับ 8
นางเสาวนีย ศิริบํารุงสุข

2.

3.

บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาดานการขอตําแหนงชํานาญการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สังกัด/หนวยงาน
ประเภทของผลงานที่
สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผูขอ
โทรศัพท/E-mail
สามารถใหคําแนะนําได
ตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
สํานักวิทยบริการ
โทร. 2394
E-mail saowanee.si@
psu.ac.th

- คูมือปฏิบัติการ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- รายงานการวิเคราะหงาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบ
- บทความ
- งานวิจัย
- งานรวบรวม

บรรณารักษศาสตร

วันศุกร(13.00–16.30 น.)

นางสาวสายพิณ วิไลรัตน

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
สํานักวิทยบริการ
โทร. (074) 282375
09-6536412
E-mail Saipin.V.@ratree.
psu.ac.th

- คูมือปฏิบัติการ
- บทความ
- งานวิจัย
- งานรวบรวม
- รายงานการวิเคราะหงาน

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

วันศุกร(17.00–19.00 น.)
วันเสาร-อาทิตย
(14.00-17.00 น.)

นางดิษณา โสมพะโยม

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
สํานักวิทยบริการ
โทร. 2369
E-mail ditsana.s@
psu.ac.th

- คูมือปฏิบัติการ
- งานรวบรวม
- รายงานการวิเคราะหงาน

บรรณารักษศาสตร-งานพัฒนา
ทรัพยากรหองสมุด

วันอังคาร(13.00–15.30น.)
วันศุกร (13.30–15.30 น.)

ลําดับที่
4.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางสาวชูศรี วังศานุวัตร

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
สํานักวิทยบริการ
โทร. 2823
E-mail chusri.w@.
psu.ac th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- บทความ
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนํา
ผูขอตําแหนงชํานาญการได
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศ

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันพุธ (13.00–16.30 น.)
วันศุกร (13.00–16.30 น.)

5.

นางวาสนา ธนะสุข

ฝายหอสมุดจอหน เอฟ
เคนเนดี้
สํานักวิทยบริการ
โทร. (073)312-131
E-mail tvasana @
bunga.pn.psu.ac.th

- คูมือปฏิบัติการ
- บทความ

บรรณารักษศาสตร

วันจันทร-ศุกร(14.00-16.00น.)

6.

นางจินตา พิทักษ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
สํานักวิทยบริการ
โทร. 2358
E-mail chinta.p@
psu.ac.th

- หนังสือวิชาการ
- คูมือปฏิบัติการ
- งานรวบรวม
- รายงานการวิเคราะหงาน

บรรณารักษศาสตร

วันจันทร-ศุกร(15.30-16.30น.)

ลําดับที่

1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
พยาบาลชํานาญการ ระดับ 8
นางพัทนัย แกวแพง

2.

นางสมสมัย สุธีรศานต

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนํา
ผูขอตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

ฝายบริการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.01-6907994
(074)1630-1
E-mail Kpattaua @
.ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานวิจัย
- เอกสารประกอบการสอน
- สื่อการสอนเชน วีดีทัศน
CAI เปนตน

- การพยาบาลทางกระดูกและขอ
และกลามเนื้อ
- พฤติกรรมบริหาร (ผูรับบริการ
/ผูใหบริการ)
- การเขียน Script คูมือ
สื่อการสอนตาง ๆ

- วันอังคาร(11.00–13.00น.)
- วันพุธ(11.00-13.00 น.)
- วันพฤหัส(15.00-17.00 น.)

ฝายบริการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.06-0686487
(074) 4516665

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
2. คูมือปฏิบัติการ
3. คูมือการสอน

- พยาบาล
- ผูบริหาร/งานบริหารทั่วไป
- บริหารคุณภาพ

-วันทําการ(เกือบทุกวันตามนัด)
เวลา 16.00 – 18.00 น.
- เสาร – อาทิตย (ตามนัด)

บาน(074) 231763
E-mail S SOMSAMA
@.Medicine.psu.ac.th
S SOMSAMA@Yahoo
.com

- งานแปล
- บทความ
- งานวิจัย

ลําดับที่
3.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางสาววรวรรณ เหนือคลอง

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ฝายบริการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074)451290-1
E-mail WORAW @
.ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผูขอ
ชวงเวลาที่สามารถ
ตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
พยาบาล
วันอังคาร (09.00–10.00 น.)
วันพุธ (09.00 – 16.00 น.)

4.

นางสาวปยรัตน สินพิสุทธิ์

ภาควิชาสูติศาสตรและนรี
เวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร. 1208
E-mail Sipiyara @
.ratree.psu.ac.th

- งานวิจัย

สุขภาพ, พยาบาล

วันศุกร (15.00 – 16.00 น.)
หรือโทรนัด

5.

นางจุฑารัตน เกียรติศิริโรจน

ฝายบริการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร. 09-6598677
(074) 451665
E-mail Kchutara @
.ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
- งานวิจัย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
และฝกปฎิบัติ
- รายงานการวิเคราะหงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบ
- สื่อการสอน เชน วีดิทัศน

- พยาบาล
- บริหาร

วันจันทร – วันศุกร
(12.00 - 13.30 น.)
- นอกเวลาจากขางตนใหโทร
นัดหมายเปนราย ๆ ไป
- นอกเวลาราชการ

ลําดับที่
6.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางเอื้อมพร กฤษณะพันธุ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวช
วิทยา
คณะแพทยศาสตร
E-mail <Koermpor @
.ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
- งานวิจัย
- ผลงานประเภทอื่น
1. เอกสารประกอบการสอน

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผูขอ
ชวงเวลาที่สามารถ
ตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
- การวางแผนครอบครัว
วันพฤหัส (13.30–16.00 น.)
- การคุมกําเนิด
- สุขอนามัยเจริญพันธุ

7.

นางรัชดา ตันติสารศาสน

โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.(074) 245879
7637

- งานวิจัย

พยาบาลทางกระดูกขากรรไกร
และใบหนา

วันจันทร (10.00-12.00 น.)
วันศุกร (10.00 – 12.00 น.)

8.

นางสาวพรพรรณ ดานวรนันท

โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.(074) 245879
ภายใน 7637
E-mail pornpan.d @
psu.ac.th

- บทความ
- งานวิจัย

- วิสัญญีวิทยา

- วันจันทร(15.00–16.30 น.)
- วันศุกร(15.00-16.30 น.)

ลําดับที่
9.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางวัชรีย แสงมณี

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
หอผูปวยเด็ก 1
ฝายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074)453148
(074)212718
(09) 4660120
E-mail Sanwatch @
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผูขอ
ชวงเวลาที่สามารถ
ตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
- การพยาบาลเด็ก
ทุกวันราชการ(17.00-18.30น)
- เกี่ยวกับ pain
- เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน

10.

นางสาวนิตยา ไกรวงศ

หอผูปวยพิเศษทั่วไป
ฝายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451215 - 6
E-mail Knittaya @
ratree.psu.ac.th
ฝายบริหารพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451475-6
E-mail SSIRIN @
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
2. คูมือปฏิบัติการ
3. คูมือการสอน
- บทความ
- งานวิจัย
- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
- งานวิจัย

พยาบาล

วันจันทร – วันศุกร
(12.00 – 13.00 น.)
โทรนัดลวงหนา

อายุรศาสตร (การพยาบาล)

วันราชการ(09.00 – 16.00 น.)

11.

นางสาวสิรินทร ศาสตรานุรักษ

ลําดับที่
12.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางวัลลา จิรธรรมโอภาส

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร
โทร. (074) 451970
(074) 451971

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
3. คูมือการใชหองปฏิบัติการ
4. คูมือการใชเครื่องมือ
- ผลงานประเภทอื่น
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารประกอบการ
บรรยายและฝกปฏิบัติ

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนํา
ผูขอตําแหนงชํานาญการได
- การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจ
- หัตถการในผูปวยโรคหัวใจ

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันจันทร (13.00–16.30 น.)

13.

นางนพวรรณ โอสถากุล

ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451428

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
3. คูมือการใชเครื่องมือ

-พยาบาล
-เจาหนาที่หองปฏิบัติการตางๆ

วันจันทร(13.30–16.30 น.)
วันอังคาร,พุธ(09.00-16.30น)

14.

นางสุภาภรณ พันธุพฤกษ

ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451422
E-mail psupapor@
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ
- งานวิจัย
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ
2. การบรรยายในการประชุมวิชาการ

การพยาบาล

วันจันทร พุธ ศุกร
(15.30 – 16.30 น.)
วันอังคาร พฤหัส
(08.00 – 08.30 น.)

ลําดับที่
15.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางสาวอุมา จันทวิเศษ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ฝายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451645
E-mail Tuma @
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได
- การพยาบาลทางอายุรกรรม
- กลุมผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันพฤหัส(15.00 – 16.00 น.)

16.

นางสมศรี เกาเอี้ยน

ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โทร. (09)-7331296
(074) 451479
(074) 451477

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการใชเครื่องมือ
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ

- พยาบาล
- ผูชวยพยาบาล
- เทคนิคการแพทย

วันอังคาร , พุธ
(14.00– 16.00 น.)

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451586
E-mail Pjintana @
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
- บทความ
- งานวิจัย

- เทคนิคการแพทย
- วิทยาศาสตรการแพทย

วันจันทร,วันพุธ
(14.00 -16.00 น)

นักเทคนิคการแพทย
ชํานาญการ ระดับ 8
1.

นางจินตนา ประดุจกาญจนา

ลําดับที่
2.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางชวดี นพรัตน

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451564
E-mail Nchawadee @
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือแนะนําการใช
หองปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานรวบรวม
- โครงการพัฒนางาน

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได
- วิทยาศาสตรการแพทย
- โลหิตวิทยา

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันพฤหัส , ศุกร
(14.00 – 15.30 น.)

3.

นางปนัดดา มุสิกวัณณ

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451563
E-mail mpanadda @
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
2. คูมือปฏิบัติการ
3. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
4. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ
- งานวิจัย

- เคมีคลินิกหรือสาขาใกลเคียง

วันอังคาร (13.30–16.30 น.)
วันพุธ (13.30 – 16.30 น.)

4.

นางเบญจมาศ สัตยเสวนา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451250
E-mail Sbenjama @
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือปฏิบัติการ
2. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานวิจัย

- โลหิตวิทยา

วันพุธ (13.00 – 15.00 น.)

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
5. นางอานุไร จิตตสุรงค

1.

1.

เภสัชกรชํานาญการ ระดับ 7-8
นายวิวัฒน ลีลาสําราญ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451570-1
E-mail jarnurai @
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนํา
ผูขอตําแหนงชํานาญการได
- พิษวิทยา
Toxicology (Analytical
Toxicology, Clinical
Toxicology, Forensic
Toxicology)

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันพุธ (12.00 – 15.00 น.)

ฝายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร
โทร.01-0968303
E-mail lviwat @
medicine.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
- บทความ
- งานวิจัย
- งานรวบรวม

เภสัชกรรม

วันจันทร – ศุกร
(09.00 – 11.00 น.)

- หนังสือ
1. หนังสือปฏิบัติการ
2. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ

- สิ่งแวดลอม (น้ํา)
- ปโตรเลียมพื้นฐาน
(เนนดานเครื่องมือ)

วันจันทร พุธ ศุกร
(09.00 – 10.00 น.)

นักวิทยาศาสตรชํานาญการระดับ 8
นายสรวิศ จิตรบรรเจิดกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร.(074) 287301
E-mail jsorawit @
ratree.psu.ac.th

ลําดับที่
2.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นางบรรเจิด ยะพงศ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาชีววิทยาชองปาก
และระบบการบดเคี้ยว
คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.(074) 429873
7611,7614

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนํา
ผูขอตําแหนงชํานาญการได
Microbiology

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันอังคาร ,พุธ(13.30–15.00 น.)

3.

นางปราณี รัตนสุวรรณ

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤษศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
โทร. 8886, 8892
E-mail Pranee @
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
- งานวิจัย

- วิทยาศาสตร (การสกัดสาร
จากสมุนไพร)
- ดานพืชสมุนไพร

วันศุกร (09.00 – 11.00 น.)

4.

นางรัชวรรณ ลิ้มวิวัฒนกุล

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร
โทร.(074) 288223
(074)288120
E-mail LRACAWA @
ratree.psu.ac.th

- งานวิจัย

- Cardiovaocular Physiology
- Endocrinology

วันจันทร,วันศุกร(08.30-09.30น.)

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
5. นางอารีรักษ พืชนไพบูลย

1.

พนักงานวิทยาศาสตรชํานาญการ
ระดับ 6
นายสุภาพ จันทรัตน

1.

พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
ชํานาญการ ระดับ 6
นายทนงศักดิ์ ยีละ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451273
E-mail pareeruk @
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ *
2. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ*
- งานวิจัย*
หมายเหตุ
* สามารถใหคําแนะนําไดดีกวา
หัวขออื่น ๆ

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
- โภชนาการและอาหารเด็ก
วันพุธ,ศุกร(14.00–16.00 น.)
- ชีวเคมีและเคมีพื้นฐาน

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร.(074)286113

- งานวิจัย

- โรคพืชเบื้องตน
- เห็ดวิทยา
- เชื้อรา

วันจันทร – ศุกร
(08.00 – 16.00 น.)
ใหโทรนัดมากอน

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร. 1577, 1578
E-mail ytanong @
medicine.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
- งานวิจัย

- วิทยาศาสตรการแพทย
- รังสีเทคนิค

ไมสามารถระบุชวงเวลาได
ใหโทรติดตอกอน

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
2. นายอัลดลอาซีด หนิมุสา

1.

1.

พนักงานรังสีเทคนิคชํานาญการ
ระดับ 6
นางทิพยวัลย พูสกุลวงษ

นักสุขศึกษาชํานาญการ
ระดับ 7-8
นางนงนุช อาคาสุวรรณ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โทร. 1414,
09-7392552
E-mail nabdulor @
medicine.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- ผลงานประเภทอื่น
- สิ่งประดิษฐ

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
วันจันทร วันพฤหัส
(13.30 – 16.00 น.)

ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร. 1512-3

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ

รังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย)

วันจันทร – วันศุกร
(13.00 – 16.00 น.)

ภาควิชาทันตกรรมปองกัน
คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.(074) 429875
ภายใน 7600, 7601
E-mail Nongnuch.a @
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือการสอน
- สิ่งประดิษฐ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อการสอนเชน วีดิโอ
CAI

- สุขศึกษา
- การพัฒนาชุมชน
- การศึกษา

วันจันทร (14.00 – 16.00 น.)
วันอังคาร(09.00 – 11.00 น.)

ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นักวิจัยชํานาญการ ระดับ 7-8
ร.ต.ท. (ญ) นวลตา อาภาคัพภะกุล

1.

วิศวกรชํานาญการ ระดับ 8
นายวิภัทร ศรุติพรหม

1.

ครูชํานาญการ ระดับ 6,7-8
นายณรงค สุวรรณมณี

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได

หนวยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
E-mail nualta.a @
psu.ac.th
anualta @ ratree.psu
.ac.th

- งานวิจัย
- งานรวบรวม
- ผลงานประเภทอื่น
1. รายงานการวิเคราะหงาน
ในความรับผิดชอบ
2. การบรรยายในการ
ประชุมวิชาการ

- วิจัย
- งานบุคคล
- พยาบาล/วิทยาศาสตร
การแพทย/สุขภาพ/
สาธารณสุข

กลุมงานวิจัยและพัฒนา
ศูนยคอมพิวเตอร
โทร. 2095
E-mail Wipat.s @
psu.ac.th

- งานวิจัย
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ

โอเพนซอรส

ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
โทร. 8772
E-mail Narong.s @
psu.ac.th
Sunarong @ ratree.psu
.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ
- งานวิจัย
- ผลงานประเภทอื่น
1.สิ่งประดิษฐ
2.เอกสารประกอบการสอน
3.เอกสารประกอบการบรรยาย

- ฟสิกส
- อิเลคทรอนิกส
- สื่อสาร-โทรคมนาคม
- พลเทคโนโลยี
- Hardware Computer

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา
วันจันทร (09.00 – 12.00 น)
-อาจเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยู
กับงานพื้นที่และการประชุม

วันจันทร (09.00 – 14.00 น.)
อื่น ๆ ชวงไหนก็ได

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
2. นายอนันต ลือขจร

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
โทร.8492

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
-หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
ชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวของ
วันอังคาร , พฤหัส
สาขาวิชาพื้นฐานสายวิทย
(09.00 – 12.00 น.)
2. คูมือแนะนําการใชหองปฎิบัติการ
นอกเวลาราชการก็ได
- งานรวบรวม
- ผลงานประเภทอื่น
- สื่อการสอน เชน วีดิทัศน

3.

นายสมยศ วิชชุวลัญช

ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
โทร. 8759
E-mail Somyot.v @
psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ

4.

นางจรรยา อินทมณี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. (074)287300
01-8980641
E-mail ijanya @
Ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
3. คูมือแนะนําการใชหองปฎิบัติการ

4. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานวิจัย
- ผลงานประเภทอื่น
1. เอกสารประกอบการสอน
2. การบรรยายในการ
ประชุมวิชาการ

- อิเล็คทรอนิกสเบื้องตน
- การสํารวจธรณีฟสิกส
- ซอฟแวรสําเร็จรูป

ไดตลอดเวลาโดยนัดเปนกรณี

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
5. นายสุรพงศ สายบุญ

6.

นายหะหรูม หีมสุหรี

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร.(074) 286114
09-8690938
E-mail SSURAPON @
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานวิจัย
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
- งานวิจัยทางดานกีฎวิทยา
วันอังคาร (09.00–10.00 น.)
- ดานการเรียนการสอนทาง
วันพฤหัส (10.00-11.00 น.)
กีฏวิทยา
- แมลงชวยผสมเกสร
- แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ภาควิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
โทร.(074) 312201 ตอ
1835
E-mail HAROOM @
Bunga.Pn.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการใชเครื่องมือ
- งานแปล
- งานรวบรวม
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ
2. เอกสารประกอบการ
บรรยายและฝกปฎิบัติ
3. การบรรยายในการ
ประชุมวิชาการ

- สาขาฟสิกส
- วิทยาศาสตรทั่วไป

วันจันทร (13.00 – 16.00 น.)
วันพฤหัส วันศุกร
(09.00 – 11.00 น.)

ลําดับ
ที่

1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
ระดับ 8
นายธวัชชัย เหลืองอราม

2.

นายสมเกียรติ ทองรักษ

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

ฝายสถานีวิจัยโรคพืช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร.(074) 212849
E-mail L tawatch@
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
2. คูมือปฏิบัติการ
- งานวิจัย

- งานวิจัยทางสาขาพืชศาสตร
(ไมผลเมืองรอน)
- งานวิจัยทางดานพัฒนาการ
เกษตร

วันพุธ (15.00 – 16.00 น.)
วันศุกร (15.00 – 16.30 น.)

ภาควิชาสัตวศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. 6088
E-mail tsomkiat@
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือการสอน
3.คูมือการใชหองปฏิบัติการ
4. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ
- งานรวบรวม
- ผลงานประเภทอื่น
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารประกอบการ
บรรยายและฝกปฏิบัติ

- สัตวบาล

วันพฤหัส (15.00– 16.30 น.)
วันศุกร (10.30 – 12.00 น.)

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
3. นายศักดา โชโต

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
ศูนยวิจัยระบบเกษตร
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร.(074) 286222
01- 8964265
E-mail CSAKDA@
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
- เกษตร
ทุกวันแตขอใหติดตอลวงหนา
เพื่อจะไดนัดหมายกันถูกตอง

4.

นายธีระพงศ จันทรนิยม

ฝายวิจัยและบริการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร.(074) 218802
E-mail Teerapong@
ratree.psu.ac.th

- บทความ
- งานวิจัย

- เกษตรศาสตร
- ชีววิทยา

- ไมแนนอนขอใหติดตอมากอน
เพราะตองออกพื้นที่ใน
บางครั้งซึ่งกําหนดไมได

5.

นายพิชิต แกววงศศรี

งานอาคารสถานที่
กองธุรการ
วิทยาเขตปตตานี
สํานักงานอธิการบดี
โทร.(073) 313928-46
ตอ 1122
01-7980609

- บทความ
- งานวิจัย
- งานรวบรวม

- สาขาวิทยาศาสตร
- สาขาสังคมศาสตร

วันพฤหัส(13.00 – 16.30 น.)
วันศุกร (13.00 – 16.30 น.)

ลําดับ
ที่

1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ระดับ 8
นางเบญจนาฎ ดวงจิโน

2.

นายบุญเลิศ จันทรไสย

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

สํานักสงเสริมและการ
ศึกษาตอเนื่อง
โทร. (073)312293
E-mail d benjana @
bunga.pn.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
2. คูมือปฏิบัติการ
- งานวิจัย

- การศึกษา
- การจัดการศึกษานอกระบบ
- การบริการวิชาการ
- การติดตามประเมินผลงาน
บริการวิชาการ

วันพุธ (14.30 – 16.30 น.)
วันศุกร (14.30 – 16.30 น.)

สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
โทร.(073) 331303
313928-50
ตอ 1809
01-6909193
E-mail C boonler @
Bunga.pn.psu.ac.th

- หนังสือ
1. หนังสือวิชาการ
2. คูมือปฏิบัติการ
3. คูมือการสอน
- บทความ
- งานรวบรวม
- ผลงานประเภทอื่น
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
3. สื่อการสอน เชน วีดิทัศน
CAI เปนตน

- การศึกษา การเรียนการสอน
และการเรียนรู
- เทคโนโลยีและสื่อสารการ
ศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การวิเคราะหและประเมินผล
องคการ

วันจันทร - วันศุกร
(09.00 – 16.00 น.)

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
2. นางวิลาสินี เพชรขาว

3.

นางสุพัตรา วิจิตรโสภา

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
งานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
โทร. (074)212927
(074)282074
(074)282071
E-mail pwilasin@
ratree.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
การอุดมศึกษา (เนนกิจกรรม
วันจันทร-วันศุกร
นักศึกษา)
(12.00 – 13.00 น.) และ
(16.00 – 17.30 น.)

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
โทร.2079
E-mail Wsupatta@
ratree.psu.ac.th

- งานวิจัย

ดานสังคมศาสตร

ใหนัดเปนครั้งคราวเฉพาะราย
เพราะไมสามารถแจงเวลาวางได
วาเปนวันใดบาง

ลําดับ
ที่

1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ชํานาญการ ระดับ 8
นางอมรา ศรีสัจจัง

2.

นางนงลักษณ ชูพูล

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

งานแนะแนวและจัดหางาน
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
โทร. 2077
E-mail SAMARA@
ratree.psu.ac.th

- งานวิจัย
- งานรวบรวม

- กิจการนักศึกษา

ไมแนนอนใหโทรนัดหมายเปน
ที่ตกลงกัน

หนวยกิจการนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
โทร.(074) 287828
01-0955667
E-mail Cnongluc@
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
- งานวิจัย

-มนุษยศาสตร
-สังคมศาสตร
-จิตวิทยา
(นักวิชาการศึกษา, นักแนะแนว
การศึกษา, นักกิจการนักศึกษา)

วันจันทร (17.00 – 18.00 น.)
วันพฤหัส(17.00 – 18.00 น.)

ลําดับ
ที่

1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ระดับ 8
นางสีแพร วัฒนพฤกษ

1.

เจาหนาที่บุคคลชํานาญการ
ระดับ 8
นางนงคราญ ชยาภัม

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

งานพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451030
1031
E-mail WSEEPRAE@
Medicine.psu.ac.th

- งานรวบรวม

พัสดุ

ตั้งแตวันที่ 15 จนถึงสิ้นเดือน
(13.00 – 16.30 น.)

งานการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074)212365
1141-3
09-2948274
E-mail C nongkra@
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ
2. รายงานการวิเคราะหงาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานทั่วไป

วันอังคาร พุธ ศุกร
(14.00 – 16.00 น.)

ลําดับ
ที่

1.

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/ระดับ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ระดับ 8
นางสีแพร วัฒนพฤกษ

1.

เจาหนาที่บุคคลชํานาญการ
ระดับ 8
นางนงคราญ ชยาภัม

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ขอตําแหนงชํานาญการได

ชวงเวลาที่สามารถ
ใหคําแนะนํา

งานพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074) 451030
1031
E-mail WSEEPRAE@
Medicine.psu.ac.th

- งานรวบรวม

พัสดุ

ตั้งแตวันที่ 15 จนถึงสิ้นเดือน
(13.00 – 16.30 น.)

งานการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074)212365
1141-3
09-2948274
E-mail C nongkra@
ratree.psu.ac.th

- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือแนะนําการใชหอง
ปฏิบัติการ
3. คูมือการใชเครื่องมือ
- บทความ
- ผลงานประเภทอื่น
1. สิ่งประดิษฐ
2. รายงานการวิเคราะหงาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานทั่วไป

วันอังคาร พุธ ศุกร
(14.00 – 16.00 น.)

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
ตําแหนง/ระดับ
2. นางอุษณีย ธรรมสุวรรณ

1.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ ระดับ 8
นางอัมพา อาภรณทิพย

2.

นางอาภรณ อุนธวัชนัดดา

สังกัด/หนวยงาน
โทรศัพท/E-mail
งานการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร
โทร. 1140
E-mail TAUSANEE@
Medicine.psu.ac.th

ประเภทของผลงานที่
สามารถใหคําแนะนําได
- หนังสือ
1. คูมือปฏิบัติการ
- งานวิจัย

สาขาวิชาที่สามารถใหคําแนะนําผู
ชวงเวลาที่สามารถ
ขอตําแหนงชํานาญการได
ใหคําแนะนํา
งานบริหารงานบุคคล
ทุกวันทําการ
(16.30 – 17.30 น.)

ภาควิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร.(074)451203
E-mail Aampha@
ratree.psu.ac.th

- งานวิจัย

รัฐประศาสนศาสตร

ขอใหนัดหมายลวงหนา

งานธุรการ
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
โทร. (074) 282071
บาน (074) 230326

- งานวิจัย
- งานรวบรวม
- ผลงานประเภทอื่น
1. รายงานการวิเคราะหงาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ขอใหนัดหมายลวงหนาไดทุกวัน
ยกเวนกรณีมีเรื่องดวน

