
          
ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๐๙ 
ที่ อว 8202.01/6304      วันที่  15  พฤศจิกายน 2565 
เร่ือง  ส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรียน  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน                        

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 3 ฉบับ 
ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3992/2565 เรื่อง ให้ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ    
  ส านักงานมหาวิทยาลัย พ้นจากต าแหน่ง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3993/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงาน 
  มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3997/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี และ 
    ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้บุคลากรทราบ  
     

                                                    
      (นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม) 

                          หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 
 
                                                             
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บันทึกข้อความ 
 2446/2565 

15 พย. 2565 :15.45 น.

Administrator
ists



 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่              / ๒๕๖5 

เรื่อง  ใหผู้้รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย พ้นจำกต ำแหน่ง 
.............................. 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการสรรหา
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เสร็จสิ้นแล้วนั้น  อาศัยอ านาจ               
ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ นำงสำวอมรรัตน์  
วรรณวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ ส านักงานมหาวิทยาลัย 
พ้นจากต าแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

              สั่ง  ณ  วันที่     พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
       ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓๙๙๒

๑๔



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่               /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 
.............................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ประกอบกับข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557 จึงแต่งตั้งให้ นำงโสภิน  วัฒนเมธำวี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ ด ารงต าแหน่ง        
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานมหาวิทยาลัย อีกต าแหน่งหนึ่ง 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
        ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓๙๙๓

๑๔



  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
  ที่               / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองคณบดี และผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 
............................ 

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ
ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ 
อีกต าแหน่งหนึ่ง

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พีรนำฏ  คิดดี  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะ
ผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

4. อำจำรย์  ดร.คณิ ดำ  สินใหม พนักงานมหาวิทยาลัย  สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

5. อำจำรย์  ดร.สุ วิมล  จุ งจิตร์  พนักงานมหาวิทยาลัย  สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ ายบริการวิชาการและจัดหารายได้
คณะวิทยาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
         ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓๙๙๗

๑๔



-๒- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่  /๒๕๖5  ลงวันที่           พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้รักษำกำรแทนรองคณบดีฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx
2. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
3. ขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรใหม่ทั้งระบบ Degree, Pre degree และ Non degree ของ

คณะวิทยาศาสตร์และหลักสูตรร่วม 
4. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการด าเนินการตามค ารับรองของคณะวิทยาศาสตร์
5. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานแผน งานการเงิน งบประมาณและงานยุทธศาสตร์
6. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานพัสดุ
7. ก ากับดูแลการบริหารงานส านักงานและงานธุรการ
8. ก ากับดูแลการวิเคราะห์อัตราก าลังของคณะวิทยาศาสตร์
9. ก ากับดูแลเกี่ยวกับคณะพ่ีเลี้ยงและคู่เทียบของคณะวิทยาศาสตร์
10. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานโครงสร้าง ภูมิทัศน์ งานกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์
11. ขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนการบริหารองค์กรให้คล่องตัว รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน

(Lean and Agile Faculty) 
12. ขับ เคลื่ อนน โยบายและแผนการจัดกลุ่ ม สาขาวิ ช าของคณ ะวิทยาศาสตร์ ใหม่     

(Sci Academic Cluster) 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี หรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมาย

**************** 

๑๔๓๙๙๗



-3- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่    /๒๕๖5  ลงวันที่           พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้รักษำกำรแทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์
2. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรและบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์

และหลักสูตรร่วม 
3. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานการเรียนการสอน การสอบ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
4. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
5. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล งานจรรยาบรรณบุคลากร การสอบหา

ข้อเท็จจริง 
6. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และต าแหน่งที่สูงขึ้น

ของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี
9. ก ากับดูแล ประสานงานและสนับสนุน โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี หรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมาย

**************** 

๑๔๓๙๙๗



-4- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่    /๒๕๖5  ลงวันที่           พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และทักษะผู้ประกอบกำร คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแลและรับผิดชอบแผนและทิศทางงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
2. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การติดตามดูแลการท าวิจัยและการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัย 
3. ขับเคลื่อนระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลทุนวิจัย งานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย
4. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลการสร้างบรรยากาศและสร้างระบบนิ เวศงานวิจัย (Sci Research

Ecosystem) 
5. ขับเคลื่อน ก ากับดูแลและพัฒนานวัตกรรมของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
6. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลระบบ Sci Academy (Re-Skill, Up-skill, New-skill)
7. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลระบบ Sci TSU Adventure (การสร้างพ่ีเลี้ยงนักวิจัย)
8. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลระบบ Green and Clean Faculty (การจัดการขยะ การน า

ของเสียไปใช้ประโยชน์ ลดการใช้กระดาษ) 
9. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ F2T (Faculty to Tambon)
10. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานพัฒนาทักษะผู้ประกอบการของนิสิตและบุคลากร
11. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการวิจัยเชิงพาณิชย์ของนิสิตและบุคลากร
12. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการและศูนย์รับรองมาตรฐาน
13. ขับเคลื่อนและก ากับดูแลมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลองและการวิจัยในมนุษย์
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี หรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมาย

**************** 

๑๔๓๙๙๗



-5- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่    /๒๕๖5  ลงวันที่           พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ สื่อสำรองค์กร และกิจกำรนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และชุมชมสัมพันธ์
2. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ขับเคลื่อน ก ากับดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อและการประชาสัมพันธ์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 
4. ขับเคลื่อน ก ากับดูแลและรับผิดชอบโครงการความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศ
5. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานข้อมูลและระบบโทรศัพท์
6. ก ากับดูแลด้านงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
7. ขับเคลื่อน ก ากับดูแลและรับผิดชอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
8. ขับเคลื่อน ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานกิจการนิสิตและโครงการพัฒนานิสิตทุกประเภท
9. ก ากับดูแลและรับผิดชอบการหา การจัดสรรทุนการศึกษา และสวัสดิการนิสิต
10. ก ากับดูแลและรับผิดชอบภารกิจรับนิสิต
11. ก ากับดูแลงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
12. ก ากับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
13. ก ากับดูแลและประสานงานการประชุมบุคลากร
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี หรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมาย

**************** 

๑๔๓๙๙๗



-6- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่    /๒๕๖5  ลงวันที่           พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานบริการวิชาการส าหรับสถานศึกษา
2. ก ากับดูแลและรับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลภายนอก
3. ก ากับดูแลและรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ
4. ก ากับดูแลการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการเป็น

เจ้าภาพ 
5. ก ากับดูแลโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (สอวน.)
6. ขับเคลื่อน ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบงานจัดหารายได้คณะวิทยาศาสตร์ เช่น งานให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบ/ งานให้บริการเป็นที่ปรึกษา /งานให้บริการห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลภายนอก 

7. ขับเคลื่อน และก ากับดูแลการจัดตั้งหน่วยหรือศูนย์จัดหารายได้ของคณะวิทยาศาสตร์
8. ขับเคลื่อน และก ากับดูแลโครงการบริการวิชาการเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ F2T (Faculty to

Tambon) 
9. ก ากับดูแลและรับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
10. ขับเคลื่อน ก ากับดูแลและรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์ Sci ACL (Science Art Culture and

Local Wisdom) เพ่ือบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี หรือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมาย

**************** 

๓๙๙๗ ๑๔




