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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 2/2564 

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
ณ  ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC216 วิทยาเขตสงขลา 

 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์) 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
6. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน)  
7. ประธานสาขาวิชาเคมี  กรรมการ    
 (ผู้ช่วยศาตราจารย์วรากร วิศพันธ์)         
8. ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์  กรรมการ    
  (อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ) 
9. ประธานสาขาวิชาชีววิทยา             กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
10. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
11. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
12. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง) 
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14. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
15. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น) 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ)  
 
เริ่มประชุมเวลา  13.10 น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 ขอขอบคุณ 
ด้วย คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 

31 มีนาคม 2564 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์มาเป็น
อย่างดี ทั้งนี้จะมีการส่งมอบงานโดยก าหนดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564   

 มติ รับทราบ 
 

1.1.2 การขยายอายุเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด้วย มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับเกณฑ์การขยายอายุเกษียณ 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไปถึงอายุ 65 ปี โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนีม้หาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  

 มติ รับทราบ 
 

1.1.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการท าโครงงานของนิสิต ระดับ 
ปริญญาตรี  

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนท าโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี ให้เป็นแบบ
เหมาจ่ายไม่เกิน 3,500 บาทต่อโครงงาน และใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย ที่มีประชุมฯ 
มีข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเดิมที่ได้ก าหนดไว้ จึงไดข้อถอนวาระดังกล่าวออกไป 

 มติ รับทราบ 
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1.2   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   
    1.2.1.  การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ด าเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 
เรื่อง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
(เปิดสอนปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาเขตพัทลุง) 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการของ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564  

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงาน  
 

น าเข้าเสนอวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งนี ้
(ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน) 
 

ผลการแจ้งเวียน/ติดตามผล 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 

เรื่อง ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ แบบมีเงื่อนไข 
 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรแบบมี
เงื่อนไข และการขอใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอื่นจนกว่านิสิต
จะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไข 
โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป  

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน ขอลาออกจาก
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยได้รับอนุมัติให้
ลาออกตัง้แต ่วันที่ 1 เมษายน 2564) 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2. ก าหนดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
   31 มีนาคม 2564 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา  
(Non-degree) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จ านวน  
9 หลักสูตร 
1. การพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับ 
ครูมัธยม  
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ  
3. ทักษะดิจิตอลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
4. นวัตกรรมบริการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า  
6. การจัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมชุมชนเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า  
7. สาขาวิชาความปลอดภัยในการท างานกับวัตถุอันตราย
ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
8. ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า (Certification in 
Water Pollution Supervisor) สาขาวิชาเคมี  
9. อนาคตวิทยาส าหรับผู้บริหาร (Certification in 
Futurist  for executives) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ล าดับที่ 1-5 ก าหนดเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภา
วิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2564 
ล าดับที่ 6-8 แจ้งมติเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  
ล าดับที่ 9 เสนอให้ขอความเห็นชอบจากคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.3.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร   

1.3.1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1.1) 
 มติ รับทราบ 
 

 
   1.3.1.2 ค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2563 รอบเดือนมีนาคม 2564 (1 มิถุนายน 2563 – 16 มีนาคม 2564) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1.2) 
 มติ รับทราบ 
 
 



P a g e  | 5 
 

1.3.2   เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  
      1.3.2.1 จ านวนการยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2564 TCAS รอบที่ 1  
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งจ านวนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบท่ี 1 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

หลักสูตร 
แผน
รับ 

มคอ.2 

TCAS 1 

แผนรับ ผลรับ 
Clearing 
House 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

5,000 
บาท 

ร้อยละของ
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์  
ต่อ Clearing 

House 

คณะวิทยาศาสตร์       

วท.บ.คณิตศาสตร์ 40 30 71 20 19 95.00 

วท.บ.เคมี 40 35 30 7 5 71.43 

วท.บ.จุลชวีวิทยา 40 28 43 8 7 87.50 

วท.บ.ชีววิทยา 60 35 56 11 10 90.91 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 42 30 7 7 100.00 

วท.บ.ฟิสิกส์ 40 31 15 1 1 100.00 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 40 41 15 13 86.67 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 30 22 23 11 10 90.91 

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 37 38 10 8 80.00 

รวม 380 300 347 90 80 88.89 

หลักสูตรร่วมคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์       

กศ.บ.คณิตศาสตร์ 50 10 10 6 6 100.00 

กศ.บ.เคมี 30 2 2 - - - 

กศ.บ.ชีววิทยา 30 2 10 3 3 100.00 

กศ.บ.ฟิสิกส์  30 2 2 1 1 100.00 

รวม 110 16 24 10 10 100.00 
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 ทั้งนี้ ส าหรับการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร โดยมี
ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน  

 มติ รับทราบ 
  
 1.3.2.2 ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร   

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ใน 
ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร) โดยมีก าหนดการส่งเล่ม มคอ.2  มคอ.3 (ฉบับย่อ) และแบบเสนอหลักสูตร ต่อ
ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น จึงขอแจ้งความก้าวหน้าปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 พบว่าส่วนใหญ่หลักสูตรยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้  
โดยมีปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 
ปัญหาอุปสรรค:  1. มีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับการก าหนด PLO sPLO และ K S A   

 2. การด าเนินการช้ากว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากภาระงานสอน บริการวิชาการ  
    และวิจัยของการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร รอบ 9 เดือน  
 3. ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าควรเขียน PLOs Sub PLOs อย่างไร ควรมีตัวอย่าง 
 4. ไม่เข้าใจรายละเอียดตามแบบฟอร์ม มคอ 2  

ข้อเสนอแนะ:  ต้องการให้มีการจัดอบรม หรือมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน ากับหลักสูตรโดยตรงในการจัดท า 
                   มคอ.2 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.2.2) 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดวิชาศึกษาทั่วไป โดยยังคงมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่า 30 หน่วยกิต (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และคณะฯ จะจัด “โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ” ในเดือนเมษายน 2564 จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ภายหลัง  

 มติ รับทราบ 
  

 1.3.2.3 การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพเตรียมการเปิดภาคเรียน       
ปีการศึกษา 2564  

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการนิสิต พัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ผู้แทนจากคณะ
วิทยาศาสตร์ ส ารวจพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ เช่น พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องน้ า 
ความสะดวกส าหรับการเดินทาง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนิสิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ 
TSU. PT. DSS (Disability Support Service Center of Thaksin University) ที่จะเข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2564 

 มติ รับทราบ 
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1.3.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  
1.3.3.1. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

คัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่าง ด้านการวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.2.1) 

 มติ รับทราบ 
 

1.3.4 เรื่องแจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
ไม่มี 

1.3.5 เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่มี 

1.3.6 เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา 
ไม่มี 

  
1.3.7 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์   

1.3.7.1. การเสนอรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับการตอบ 
แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)      

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดหลัก TSU05 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
ก าหนดให้ส่วนงานเสนอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ท้ัง
ผู้รับบริการภายนอกและนิสิต) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. บุคลากรภายในส่วนงาน พิจารณารายชื่อส าหรับการตอบแบบสอบถามการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 35 คน   

2. บุคลากรภายนอก (ส าหรับนิสิต ) ขอความร่วมมือสาขาวิชาเพ่ือเสนอรายชื่อนิสิต
ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ของทุกสาขาวิชา ร้อยละ 20 ของแต่ละชั้นปี ส าหรับการ
ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

3. บุคลากรภายนอก (ส าหรับผู้รับบริการ) ขอความร่วมมืองานบริการวิชาการและ
จัดหารายได้สาขาวิชาเพ่ือเสนอรายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จาก
กลุ่มผู้มาใช้บริการงานวิชาการของคณะ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการให้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 
ถึง พฤษภาคม 2564 โดยประสานผ่านทางคณะ และขอความร่วมมือให้คณะ ชี้แจงแนวทางการตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งอธิบายข้อค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจก่อนตอบ  

 มติ รับทราบ 
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1.3.7.2. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์

วิจัย” ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ Science and Technology : The Driving Force of Modern Life ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ในการน าเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์   

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือท่านในการส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สาขาวิชาละอย่างน้อย 4 เรื่อง โดยคณะ
วิทยาศาสตร์รับผิดชอบการเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะของนิสิต ส าหรับค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก       
ให้เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี (3,000 บาทต่อคน) 
โดยให้ ลงทะเบียนการเข้ าร่วมงานและน าเสนอผลงาน สามารถดู รายละเอียดเพ่ิม เติมได้ที่  
https://src12.nu.ac.th/src12/   สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์           
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 13 ในปี 
พ.ศ. 2565  

 มติ รับทราบ 
 

1.3.7.3. การอนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ด้วย มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินรายได้ส่วนงาน        

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 อัตรา (ทดแทนอัตราลาออก) ดังนี้ 
1. ต าแหน่งนักวิชาชีพ 
2. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 

 มติ รับทราบ 
 
1.3.7.4 โครงการพัฒนาบุคลากรให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

ตามที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และได้จัดให้มีการสอบวัดสมรรถนะ (Pretest) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏผล
คณะวิทยาศาสตร์ มีบคุลากรสายสนับสนุน จ านวน 47 คน สมัครเข้าสอบจ านวน 24 คน สอบผ่าน        
15 คน ไม่ผ่าน 9 คน คิดเป็นร้อยละการสอบผ่าน 31.91 ของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  

 มติ รับทราบ 
 
 
 
 

https://src12.nu.ac.th/src12/
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1.3.7.5 โครงการ 3 ความร่วมมือสู่ EdPEx 200 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการ

กีฬา ก าหนดจัดโครงการ 3 ความร่วมมือสู่ EdPEx 200 โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เจ้าภาพโดยคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 25 มีนาคม 2564) 
ครั้งที่ 2 เจ้าภาพโดยคณะวิทยาศาสตร์ (ประมาณเดือนเมษายน 2564) 
ครั้งที่ 3 เจ้าภาพโดยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

 มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
2.1 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC315 วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  

มติ (สามัญ 2/64) 
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง   

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  
4.1 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างของส่วน 

ราชการ รอบ 1 เมษายน 2564 (ลับ) 

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ รอบ 1 เมษายน 2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563) โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  

 มติ เห็นชอบรับรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง 
ส่วนราชการ ณ 1 เมษายน 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 
จ านวน  4 คน (ลับ) 
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 4.2  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือให้จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร โดยมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป ดังนี้ 

หลักสูตร ประเด็นการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. เสนอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล) 
2. เสนอ อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการ
เกษียณอายุ ของ อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ในเดือนกันยายน 2564 
โดยเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ 

เดิม ใหม ่

อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

เสนอ อ.ดร.นิลุบล นวลจันทรค์ง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  มติ 1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร โดยมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 
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2. ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 ท่าน ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา เนื่องจากมีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

2.1 การปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเชื้อรา แต่
เนื่องจากรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรฯ ยังคงมีบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านเชื้อรา อาจเสนอแต่งตั้งให้
ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

2.2 การรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล เข้าปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ วิทยาเขตพัทลุง แต่มีการเสนอให้ไปปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา ณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งอาจดูขัดแย้งกับเงื่อนไขการรับเข้า  

2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล 
อินทระสังขา) ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และมีก าหนดเกษียณอายุในเดือนกันยายน 2564 อาจ
กระทบต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 หากมีสัญญาการจ้างต่อไม่ครบตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการศึกษา 
 

4.3 เรื่อง พิจารณาเสนอรายช่ือบุคลากรเพื่อรับการพิจารณารางวัล  
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  

ตามมติที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา - งาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงาน
ดีเด่น และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัลเครือเทา-งาม ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2564 โดยคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยละ 1 ชื่อ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ทีมี่ผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยละ 1 ชื่อ  
                   มติ  เห็นชอบเสนอรายชื่อผู้แทนของคณะวิทยาศาสตร์ในการเข้ารับพิจารณารางวัล
บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ดังนี้ 

บุคลากรสายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน ไม่มีการเสนอชื่อ 

 
4.4  เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป     
ตามปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ก าหนดทุกวัน

พุธที่ 3 ของทุกเดือน โดยในเดือนเมษายน 2564 ตรงกับวันพุธที่ 21 เมษายน 2564  
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัย ก าหนดส่งระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 ภายใน

วันที่ 21 เมษายน 2564 โดยคณะฯ ก าหนดส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น ฝ่ายเลขานุการ จึง
เสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคาร
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ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC216 
วิทยาเขตสงขลา  

มติ  เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 
วิทยาเขตพัทลุง และ SC216 วิทยาเขตสงขลา  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประสบอุบัติเหตุ 
ประธานสาขาวิชาเคมี แจ้งนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 

จ านวน 1 คน ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยจากเหตุขับขี่รถจักยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน ณ 
บริเวณตลาดป่าพะยอม ซึ่งคู่กรณีไม่ยอมความ แต่สุดท้ายสามารถไกล่เกลี่ยยอมความกันได้ โดยฝ่าย
กิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง และเจ้าหน้าที่พัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าช่วยเหลือและดูแลนิสิต
เบื้องต้น  

มติ   รับทราบ 
 
5.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 

ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  ณ SC216 วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสาขาวิชาให้ทราบด้วย  

มติ  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  16.30 น. 

 

         
 (นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 (นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




