
 

 

 
 
 
 

คําสั่งมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 
ที่ 386/2564 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

--------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และมีการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   
ข้อ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดังต่อไปน้ี 
 1.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1.1  อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทพิย์ศรี  ประธานกรรมการ 
  1.2  อาจารย์ศรัณยา   เฮงสวัสด์ิ   กรรมการ 
  1.3  อาจารย์อดิศักด์ิ   เด็นเพ็ชรหน๋อง  กรรมการ 
  1.4  อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ   เพชรแก้ว  กรรมการ 
   1.5  อาจารย์สานิตย์   ฤทธิเดช   กรรมการและเลขานุการ 

 2.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ประกอบด้วย 
  2.1  ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม   ประธานกรรมการ 
   2.2  ผศ.ดร.ทศันา  ศิริโชติ   กรรมการ 
  2.3  ผศ.พรชัย  พุทธรักษ ์   กรรมการ 
  2.4  อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์   วัชรกุล  กรรมการ 
   2.5  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  ประกอบด้วย   
   3.1  อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ   ยันต์วิเศษภักดี ประธานกรรมการ 
   3.2  อาจารย์อรนุช   สุขอนันต์   กรรมการ 
   3.3  อาจารย์สุธินี   หมียิ   กรรมการ 
   3.4  อาจารย์ ดร.นิศากร   วิทจิตสมบูรณ ์ กรรมการ 
  3.5  อาจารย์ ดร.นุชจรินทร์   เพชรเกลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
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 4.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ประกอบด้วย 
  4.1  ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสด์ิ   ประธานกรรมการ 
  4.2  ผศ.ดร.อัจฉรา  เพ่ิม   กรรมการ 
  4.3  อาจารย์ผจงสุข  สุธารตัน์   กรรมการ 
  4.4  อาจารย์วาสนา  มู่สา   กรรมการ 
  4.5  ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
 5.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั  
   ประกอบด้วย 
  5.1  อาจารย์ญาณพัฒน์   ชูช่ืน   ประธานกรรมการ 
  5.2  ผศ.ดร.ศศลักษณ ์ ทองขาว   กรรมการ 
  5.3  ผศ.นลินี  อินทมะโน   กรรมการ 
  5.4  อาจารย์เสรี   ชะนะ   กรรมการ 
  5.5  ผศ.ดินาถ   หลําสุบ    กรรมการและเลขานุการ 
 6.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
  6.1  อาจารย์ยุพดี  อินทสร   ประธานกรรมการ 
  6.2  ผศ.สารภี  จุลแก้ว    กรรมการ 
  6.3  อาจารย์โชติธรรม  ธารรักษ์   กรรมการ 
  6.4  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส   กรรมการ 
  6.5  อาจารย์จักสิทธ์ิ  โอฬาริกชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

 7.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประกอบดว้ย 
  7.1  ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์   ประธานกรรมการ 
  7.2  อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  กรรมการ 
  7.3  อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ  กรรมการ 
  7.4  อาจารย์กมลนาวิน  อินทนูจิตร  กรรมการ 
  7.5  อาจารย์นัดดา  โปดํา   กรรมการและเลขานุการ 

 8. หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน  ประกอบดว้ย 
  8.1  อาจารย์ ดร.วรพล  หนูนุ่น   ประธานกรรมการ 
  8.2  อาจารย์ ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา  กรรมการ 
  8.3  อาจารย์สุรัตน์สวดี  แซแ่ต้   กรรมการ 
  8.4  อาจารย์เยาวลักษณ์  เต้ียนวน  กรรมการ  
  8.5  อาจารย์ ดร.จิตรวี   เชยชม   กรรมการและเลขานุการ 

 9. หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพือ่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 
  9.1  ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ   ประธานกรรมการ 
  9.2  ผศ.ดร.เกรียรติศักด์ิ  รตันดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ 
  9.3  อาจารย์ ดร.เกศินี  บุญช่วย   กรรมการ 
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  9.4  อาจารย์ศักด์ิชาย  คงนคร   กรรมการ 
  9.5  อาจารย์ ดร.ทัศนี  ศรมีาชัย   กรรมการและเลขานุการ 
 10. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ประกอบดว้ย 
  10.1  ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ   ประธานกรรมการ 
  10.2  ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารตัน์   กรรมการ 
  10.3  อาจารย์กนิษฐา  พงศ์อาทิพย์  กรรมการ 
  10.4  อาจารย์จิรภา  คงเขียว   กรรมการ 
  10.5  อาจารย์ ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร์  กรรมการและเลขานุการ 
 11. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์ (4 ปี) ประกอบด้วย 
  11.1  ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย  ประธานกรรมการ 
  11.2  ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ   กรรมการ 
  11.3  อาจารย์ ดร.บรรจง  ทองสร้าง  กรรมการ 
  11.4  อาจารย์ศราวุฒิ  ชูโลก   กรรมการ 
  11.5  อาจารย์สายใจ  เพชรคงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 12. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา (4 ปี) ประกอบดว้ย 
  12.1  ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย   ประธานกรรมการ 
  12.2  ผศ.พิกุล  สมจิตต์    กรรมการ 
  12.3  อาจารย์สกรรจ์  รอดคล้าย  กรรมการ 
  12.4  อาจารย์คมกฤช  เจรญิ   กรรมการ 
  12.5  อาจารย์พัฒนะ  วรรณวิไล   กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีหน้าที่ดังน้ี 
  1.  กําหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา  คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2.  จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 3.  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา  
วิทยากร  อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจําสังกัดหลักสูตร ตลอดจนกํากับ ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
 4.  เสนอโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณและดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร ใน
การพัฒนา 
 5.  จัดทําแผนเพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 6.  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7.  พัฒนานักศึกษา กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้เป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 8.  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและ/หรือห้องปฏิบัติการร่วมของคณะให้ได้มาตรฐานและ
พร้อมใช้งาน 

/9. ดําเนินงาน... 




