คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่
/2548
เรื่อง แตงตัง้ คณะทํางานทบทวนวิสยั ทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหมี
การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตร ดังตอไปนี้
ชุดที่ 1 คณะทํางานดานการเรียนการสอน
1.พญ.อุนใจ
2. พญ.ประสิน
3. พญ.เมธินี
4. นพ.สมชาย
5. นพ.ธวัช
6. พญ.สุภาภรณ
7. พญ.จารุรินทร
8. พญ.สินิจธร
9. นพ.อนุพงศ
10. นพ.ชัชชัย
11. พญ.มยุรี
12. นพ.ถวัลย
13. นพ.สกล
14. นพ.สงวนสิน
15. พญ.กันยิกา
16. นพ.สิทธิโชค

กออนันตกุล ประธานคณะทํางาน
จันทรวิทัน
ไหมแพง
สุนทรโลหะนะกูล
ตันติสารศาสน
เต็งไตรสรณ
ปตานุพงศ
รุจิระบรรเจิด
นิติเรืองจรัส
ปรีชาไว
วศินานุกร
เบญจวัง
สิงหะ
รัตนเลิศ
ชํานิประศาสน
อนันตเสรี

พญ.ฐิติมา
นพ.ธนพันธ
นพ.วิศิษฐ
พญ.สายบัว
นพ.โกวิทย
พญ.พรเพ็ญ
พญ.พรรณทิพย
พญ.รัตนา
นพ.อานนท
พญ.สินิจธร
นพ.วิวัฒนา
นส.มัลลิกา
นางฉมาภรณ
นส.จุฬาลักษณ
นางอัษฎาพร
นส.เสาวนีย

สุนทรสัจ
ชูบุญ
ประสาธนวนกิจ
ชี้เจริญ
พฤกษานุศักดิ์
แสงถวัลย
ฉายากุล
ลีลาวัฒนา
วิทยานนท
รุจิระบรรเจิด
ถนอมเกียรติ
สุสานนท
วรกุล
เรืองณรงค เลขานุการคณะทํางาน
แกลวทนงค ผูช วยเลขานุการคณะทํางาน
อนุชาญ
ผูช วยเลขานุการคณะทํางาน

13. นพ.หเทิญ
14. พญ.สุวิณา
15. พญ.ธิดา
16. นพ.ธีรพล
17. นางจินตนา
18. นางมณฑา
19. นางอัมพา
20. นางประสบสุข
21. นางสุกัญญา
22. นส.ฝนแกว
23. นส.กัลยกร

ถิ่นธารา
รัตนชัยวงศ
เอือ้ กฤดาธิการ
เปรมประภา
วรรณรัตน
ณ นรงค
อาภรณทิพย
อินทรักษา
ทัศนกุล
เลขานุการคณะทํางาน
จิตสัจจะ ผูช ว ยเลขานุการคณะทํางาน
ลิขิตกําจร ผูชว ยเลขานุการคณะทํางาน

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ชุดที่ 2 คณะทํางานดานวิจัย
1. นพ.วิญู
2. นพ.เสกสิต
3. นพ.แมนสิงห
4. พญ.สาวิตรี
5. พญ.ปารมี
6. นพ.พรพรต
7. พญ.กมลวิช
8. พญ.ลักษมี
9. พญ.พิชญา
10. นพ.สมเกียรติ
11. นพ.บุญสิน
12. พญ.ทิพวรรณ

มิตรานันท ประธานคณะทํางาน
โอสถากุล
รัตนสุคนธ
อัษณางคกรชัย
ทองสุกใส
ลิ้มประเสริฐ
เลาประสพวัฒนา
ชาญเวชช
ตันติเศรณี
สรรพวีรวงศ
บูรณะพาณิชยกจิ
เลียบสือ่ ตระกูล
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ชุดที่ 3 คณะทํางานดานบริการรักษาพยาบาล
1. นพ.อุดม
2. พญ.วาริชา
3. พญ.อรสา
4. นพ.สรยุทธ
5. นพ.กิตติพงศ
6. นพ.วิวัฒนา
7. นพ.ธวัช
8. นพ.วิรัตน
9. นพ.ร.อ.วิชา
10. นพ.วิชัย
11. นพ.ธนะรัตน
12. นพ.นิรันดร
13. พญ.พรพิมล
14. พญ.กรัณฑรัตน
15. นพ.เรืองศักดิ์
16. นพ.สุธรรม

ชมชาญ ประธานคณะทํางาน
เจนจินดามัย
หอรัตนาเรือง
วาสิกนานนท
เรียบรอย
ถนอมเกียรติ
ชาญชญานนท
วศินวงศ
จรูญรัตน
ชี้เจริญ
บุญเรือง
เกียรติศิริโรจน
พฤกษประเสริฐ
สุนทรพันธ
ลีธนาภรณ
ปนเจริญ

17. นพ.สุเชษฐ
18. นพ.สุเมธ
19. นพ.กรีฑา
20. นพ.อุทัย
21. นพ.บุญประสิทธิ์
22. พญ.วิไลวรรณ
23.ทพญ.ฉลอง
24. ภญ.เนาวนิตย
25. นางโกสุมภ
26. นส.ยุพิน
27. นางลักษมี
28. นาง พิชยา
29. นางชุติมา
30. นางจงดี
31. นส.เพ็ญนภา

ชินไพโรจน
พีรวุฒิ
ธรรมคําภีร
เกาเอีย้ น
กฤตยประชา
วิริยะไชโย
เอือ้ งสุวรรณ
ทฤษฏิคุณ
หมูขจรพันธ
วัฒนสิทธิ์
สารบรรณ
ศรเลิศล้ําวานิช
แกวมี
มิ่งเมือง
เสงซาย

เลขานุการคณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

โดยใหคณะทํางานชุดนี้ ทําหนาที่
1. ทบทวนสถานภาพและศักยภาพของคณะแพทยศาสตร (SWOT) ซึ่งในแตละดานขอใหทบทวนบทบาทในการ
ชี้นําสังคมของคณะในภารกิจดังกลาวดวย
2. ทบทวนนโยบายและกลยุทธในแตละดานที่กําหนดไวเดิม พรอมทั้งปรับแกไข/เพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยใหแลวเสร็จภายใน 23 กันยายน 2548
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึง 30 กันยายน 2549

สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม 2548

(รองศาสตราจารยนายแพทยกิตติ ลิ่มอภิชาต)
คณบดี
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