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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นินนำท์ จันทร์สูรย์  
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี และคณะ  
ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 10117 เรื่อง ชุดสังเคราะห์ทองค า 
นาโนโดยใช้ทองค าเปลว ซึ่งเป็นอนุสิทธิบัตรเรื่องแรกในนาม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

and anthropogenic radionuclides in beach sand samples (Patong, Kamala, Kata, Karon and Nai Yang) after tsunami 
disaster in Phuket province, Thailand 
     อำจำรย์ ดร.ณวงศ์ บุนนำค (ภาพขวา) อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี  ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมดี เด่น (ชมเชย)  
จากผลงานการวิจัย เรื่อง สารกลุ่มเคจซแคฟโฟล์ด 3 ชนิดใหม่จากธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเต้านม : อยู่ในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยว
หรือของผสมราซีเมต 

 
 

 รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
  

     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสงค์ เกษรำธิคุณ (ภาพซ้าย) 

อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ นายคุภวุฒิ เบ็ญจกุล 
นายอุดร ยังช่วย ผู้ช่วยวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐานดีเด่น (ชมเชย) จากผลงาน
การวิจัย เรื่อง Specific activities and radioactive contour maps of natural  
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.หิรหิัทยำ เพชรมั่ง 
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ประจ าปี 2557 ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่ือผลงาน “การเตรียมผลึกชิลเดนาฟิล-ไชโคล
เด็กดรินเพื่อใช้รักษาโรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงในรูปยาสูดพ่นทางปาก” เนื่องในงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร สังขรักษ ์
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี  ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (รุ่น 30 มอ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเดน่รุ่นใหม ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2558  
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           คณะวิทยำศำสตร์ ร่วมจัดงำนเลี้ยงแสดงควำมยินดี แก่ อำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล  
รำงวัล “คนดี ควำมดี แทนคุณแผ่นดิน”ประจ ำปี 2558 โครงกำรหนึ่งล้ำนกล้ำควำมดีถวำยในหลวง 
  

        มูลนิธิเพื่อสังคมไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุ
กูล ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดี 
ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปีพุทธศักราช 2558 สาขา การบริหารและ
พัฒนาท้องถิ่น และเข้ารับรางวัล เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน  2558 ณ ห้อง
คอนเวนช่ันฮอลล์ ช้ัน 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลดังกล่าวและรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ก าลังใจยกย่องบุคคลและองค์กร ที่ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติสมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีสืบไป 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
สภามหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ 
อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  โชคนุกูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปีพุทธศักราช 2558 สาขา
การบริหารและพัฒนาท้องถิ่น โครงการหนึ่งล้านความดีถวายในหลวง 
 ในวันศุกร์ที่ 25  กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมส านักหอสมุด ช้ัน 2 วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช าน)ิ เป็นประธานในพิธีเปิด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์) 
เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานยังมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน  ผู้ร่วมเสวนา  โดย พระครูประยุต ธรรมทัช 
อาจารย์ ดร.วรรณ ขุนจันทร์ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยทักษิณ และรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุลเป็นผู้น าเสวนา การขับเสภาสดุดีเชิดชูเกียรติ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ อีกทั้งยังมีหน่วยงาน ภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัย รวมถึงลูกศิษย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี
และมอบของท่ีระลึก ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงกับผู้ได้รับรางวัล และมหาวิทยาลัย 
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กจิกรรมสร้างฝายชะลอน า้  
ฟ้ืนฟูป่าต้นน า้เทอืกเขาบรรทดั 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 กลุ่มเครือข่ายคนรักษ์ป่าต้นน้ าเทือกเขา
บรรทัด ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในบรมราชูปถัมภ์ บริษัท หาดทิพย์ 
จ ากัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายลุ่มน้ าทะเลน้อย จัดกิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน้ า และฟื้นฟูป่าต้นน้ าเทือกเขาบรรทัด ณ บ้านห้วยกรวด ต าบล
เกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยคณะวิทยาศาสตร์ น านิสิต
จ านวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าดังกล่าว เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้นิสิตมีจิตอาสา และการมีส่วนร่วมกับชุมชน อีกทั้งได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ า 

วิทยำศำสตร์จิตอำสำ ขนทรำยเข้ำวัดสัมผัสวิถีชุมชน  
 @วัดส ำนักไฟ อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฏร์ธำน ี

เมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน กับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์จิตอาสา ขน
ทรายเข้าวัด สัมผัสวิถีชุมชน" ณ วัดส านักไฟ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บุคลากร และนิสิตจิตอาสา (Sci for Kind) 
จ านวน 85 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ขนทรายเข้าวัด สร้างกุฏิดิน ท าความ
สะอาดห้องน้ า ศาลาและบริเวณลานวัด ภาคกลางคืนมีกิจกรรมรอบ
กองไฟ อาทิเช่น การแสดงของกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านไสขาม การแสดง
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ การแสดงมโนราห์และหนังตะลุงจากกลุ่ม
เยาวชน คณะหนังเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในวัดร่วมกับชุมชน และ
เสริมสร้างความมีจิตอาสา จิตส านึกในการรับใช้สังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนภายนอก 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมและ
ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และได้มีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ อีกท้ังเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

วันไหว้ครู คณะวทิยาศาสตร์  

                      นิทรรศกำรคณะวิทยำศำสตร ์ 
ในงำนเปิดโลกกำรศึกษำ สร้ำงปัญญำเด็กพัทลุง  
ครั้งที่ 11 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1, เขต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
และภาคีเครือข่าย จัดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” 
ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2558  วันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ หอประชุม
และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ภายใต้
กรอบแนวคิด “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาสู่สากล” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การ
แข่งขันมโนราห์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของ
นักเรียน นิทรรศการภูมิปัญญาและนวัตกรรม กิจกรรมการแสดง
ความสามารถของนักเรียน ที่สะท้อนให้ เห็นถึงความงดงาม ของ 
ศิลปะหัตกรรม เช่น จินตลีลา ทอล์คโชว์หนังตะลุง กลองยาว การ
ประกวดเพลงลูกทุ่ง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซ
ชีวภาพส าหรับชุมชน จัดนิทรรศการ หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน และก๊าซ
ชีวภาพชุมชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยสามารถแวะเข้า
เยี่ยมชมและร่วมถ่ายภาพได้ 
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โครงกำร 1 คณะ 1 ชุมชน :  
กิจกรรมกำรปลูกข้ำวตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
      เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558 อบต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และกลุ่ม
เกษตรการการท านา น าโดย นายกระบวน  รักจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านหน้าควน  
ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ได้เชิญบุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น าโดย 
นายอ าเภอศรีบรรพต (นายเกรียงศักดิ์  จักรรักษ์ทอง) พร้อมด้วย  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต 
(นายประวิง เพ็ชร์บุญ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
(อาจารย์สุนิสา คงประสิทธิ์ ) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร  สิงห์ทอง เจ้าหน้าที ่
และนิสิต ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันหว่านข้าวพันธุ์สังข์หยดและพันธุ์
เล็บนก ณ แปลงของนายกระบวน  รักจันทร์ และแปลงนาสาธิตของ อบต.ตะแพน 
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน กิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมที่ชุมชนต้องการให้หน่วยงานมีส่วนร่วมและเป็นความต้องการ
ของชุมชน  โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ กับชุมชนและ
เครือข่ายภาครัฐในท้องถิ่น  
        กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานการ
เรียนการสอนและการวิจัยในสภาพจริง ของรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ นิสิตช้ันปีท่ี 4 ในภาคปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดิน 

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดโครงการท านาข้าว 
เพ่ือการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

     เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการท านาข้าว เพื่อการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ณ แปลงนาสาธิต  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต 
พั ทลุ ง น าที มโดยผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สุ วิ ทย์ 
 เพชรห้วยลึก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 
แ ล ะ นิ สิ ต ส า ช า วิ ช า ฟิ สิ ก ส์ ทุ ก ช้ั น ปี  
ใ น โ อ ก า ส นี้ ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก ค ณ บ ดี 
คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สารภี 
ไชยรัตน์) รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล) 
ร่วมกันด านา-ปลูกข้าว และหว่านต้นกล้าพันธุ์
ข้าว ได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง  ข้าวไรซ์เบอ
รี่ และข้าวเล็บนก บนพื้นที่จ านวน 3 ไร่ ทั้งนี้ยัง
ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย 
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ค่ำยส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

     เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดค่ายปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดย
การก ากับดูแลของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชและโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบด้วยนักเรียน จ านวน 145 คน ครูผู้ควบคุม จ านวน 
11 คน โดยมีอาจารย์ ดร.จารุวัตร  จันทร์ประดิษฐ์ เป็นวิทยากรหลักในการอบรม
ดังกล่าว โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและครู ก่อนเริ่มกิจกรรม 

มอบพันธ์ุปลานิล ในโครงการส่งเสริมอาชีพ 
การเพาะเลีย้งปลาน า้จืดและเลีย้งกบ 

     เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยา
เขตพัทลุง พร้อมด้วย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มอบพันธุ์ปลานิล จ านวน 10,000 ตัว ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ใกล้เคียงบริเวณมหาวิทยาลัย จ านวน 25 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดและเลี้ยงกบ ระหว่างเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภฏา คีรีรัฐนิคม เป็นวิทยาการแนะน าและให้
ความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพให้ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุงอย่างเป็นรูปธรรม 

     เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิต แด่ 
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 ณ ห้อง SC216 คณะวิทยาศาสตร์  
วิทยาเขตสงขลา ซึ่งอาจารย์ประชิต คงรัตน์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ใน
ต าแหน่งผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา เป็นผู้ เกษียณ 
อายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ท าคุณประโยชน์ด้ านการศึกษาแก่คณะวิทยาศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการจัดแสดงมุทิตาจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และเป็นการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม 

แสดงมุทติาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 
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ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว กรรมการ และนางสาวเสาวลักษณ์  นุ่นเกลี้ยง เลขานุการ โดยมีค่าคะแนน
ผลการประเมินที่ 4.09 ระดับดี 

คุณสมบัติอำจำรย์ตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตร 
พ.ศ. 2558  

“อำจำรย์ประจ ำ” หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่ มีหน้ าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา ส าหรับอาจารย์ประจ าที่  สถาบันอุดมศึกษารับเข้า
ใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
  

“อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น 

 “อำจำรย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลักสู ตร”  หมายถึ ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่
การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
  

“อำจำรย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ า 
  
ที่มา : ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เล่มท่ี 132 ตอนพิเศษ 295 ง ประกำศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 58 
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คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง  
222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์/Fax: 0 7469 3995, 0 7460 9607  
Website: www.sci.tsu.ac.th  Facebook/www.sci.tsu.ac.th  Email: science.tsu.pt@gmail.com, infosci@tsu.ac.th  Line ID : sci.tsu 
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  บรรณาธิการข่าว : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  รองบรรณาธิการ : หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  ทีมงาน : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 

                                                   ที่ ใ ช้ เ ป็ นภาษากล าง ในกา รท า ง านของอา เ ซี ยน  คื อ 
ภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34) โดยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม  
การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดท ารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุมตลอดจน 
การจัดท าค าแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นสมาคมอาเซียนไม่ได้
ให้บริการด้านการแปลหรือตีความภาษาอาเซียน หรือ ภาษาอังกฤษนี้นั้น ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงประเทศ 
 สิงคโปร์ประเทศเดียวเท่านั้นท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนประเทศท่ีเหลือล้วนแต่ใช้ภาษาของตนเองเป็นภาษาราชการ     . 

      ภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน มีดังนี้  ประเทศอินโดนีเซีย ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)  ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศบรูไน ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu) ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino, ฟิลิปิโน 
หรือภาษาตากาล็อก) ประเทศสิงค์โปร์ ภาษาอังกฤษ (English) ประเทศเวียดนาม ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) ประเทศลาว ภาษา
ลาว (Laotian) ประเทศพม่า ภาษาพม่า (Burmese) ประเทศกัมพูชา ภาษาเขมร(Khmer) และประเทศไทย ภาษาไทย (Thai) 

ภำษำอำเซียน  

              คณะวิทยาศาสตร์  โดยกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต ประเภททุนเรียนดี และ
ทุนขาดแคลน ประจ าภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558  
ทุนเรียนดี ทุนละ 10,000 บาท  
  - น.ส.วรศมน คัมภีปกรณ์ วท.บ.คณิตศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 GPA 3.76 
  - น.ส.อารียา เหลาพันนา วท.บ.สถิติ ช้ันปีที่ 2 GPA 3.74 
ทุนขาดแคลน ทุนละไม่เกิน 6,000 บาท 
  - น.ส.โสภิตา หวันเศษ วท.บ.ชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4 
  - น.ส.จิรานุช ช่ืนชม วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ช้ันปีท่ี 2 
  - น.ส.ไอรลดา คงทรัพย์ วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ช้ันปีท่ี 4 
  - น.ส.สุภาวรรณ ชวนชอบ วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ช้ันปีท่ี 4 
  - น.ส.มลฤทัย คงทองค า วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 4 

กองทุนพัฒนำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

เส้ือโปโล 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ราคาตัวละ 290.-  
มีสีฟ้า/ชมพู 
ชาย/หญิง 
Size: S M L 
XL  2XL 
สนใจสั่งซ้ือได้ที ่
ส านักงานคณะวิทยฯ 
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มทษ. 
โทรศัพท์ 0 7460 9600 ต่อ 2120  
นอกจากนี้ยังมีจ าหน่ายสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
อาทิเช่น แก้วใส แก้วเซรามิค สมุดโน้ต นาฬิกา
กระเป๋า เสื้อยืด เสื้อโปโล ปลอกทีชชู ร่ม และ
พวงกุญแจ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนอุดหนุน  
กา ร ศึกษา ให้ กั บนิ สิ ต  และพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ 

เกร็ดควำมรู ้


