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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 4/2564 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting 

------------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชติตระการ) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน) 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ) 
6. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล)  
7. ประธานสาขาวิชาเคมี  กรรมการ    
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์)         
8. ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์  กรรมการ    
  (อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ) 
9. ประธานสาขาวิชาชีววิทยา             กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
10. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
11. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม) 
12. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
13. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
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14. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
15. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี)  
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต  

(อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม) 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.10  น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1  เรื่องแจ้งจากประธาน  
  1.1.1 เรื่อง ขอต้อนรับคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี 
จึงขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

มต ิรับทราบ 
 

  1.1.2 เรื่อง ขอต้อนรับประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ 
ปักเข็ม ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่สองปี 

มต ิรับทราบ 
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1.1.3 เรื่อง การขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19  
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจความต้องการรับวัคซีนของบุคลากร โดยฝ่าย

บริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลป่าพะยอม เพ่ือขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส าหรับ
บุคลากรของวิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจากการส ารวจขอรับวัคซีนทั้งวิทยาเขต (ทุกส่วนงาน) มีจ านวน 263 คน 
พบว่าโรงพยาบาลป่าพะยอมสามารถให้วัคซีน รอบแรก ได้จ านวน 145 คน โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขต
พัทลุง ได้จัดสรรให้กับทุกส่วนงานในวิทยาเขตพัทลุง ปรากฏว่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งรายชื่อไปจ านวน 
91 คน มีจ านวนผู้ได้รับวัคซีน รอบแรก จ านวน 51 คน  

มต ิรับทราบ 
 
1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

มต ิรับทราบ ข้อเสนอแนะควรใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
 

  1.2.1.2 เรื่อง ค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2563 รอบเดือนพฤษภาคม 2564 (1 มิถุนายน 2563 – 17 พฤษภาคม 2564) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.2) 

มต ิรับทราบ 
 

 1.2.1.3 เรื่อง ผลการส ารวจปัจจัยความผูกพันของสายวิชาการและ        
สายสนับสนุน  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส ารวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 ในการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 ชุด แยกเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน มีบุคลากรจ านวนทั้งหมด 167 คน โดยใช้ Google 
form และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 147 คน คิดเป็นร้อยละ 88.02 เป็นสายวิชาการจ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.68 เป็นสายสนับสนุนจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.3) 
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มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะควรส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
เพ่ือวิเคราะห์การจัดโครงการให้เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ หรือ มหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 1.2.2  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.2.2.1 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจ าปี 
2563 ระดับส่วนงาน  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส่วนงาน ก าหนดวิธีการเสนอชื่อหรือสมัครตาม
วิธีการต่างๆ นั้น  คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญชวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการเสนอชื่อ เพ่ือ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส่วนงาน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 และได้ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือยกย่อง เชิญชูเกียรติ คณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มี
ผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงขอน าเสนอผลการคัดเลือกต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณวงศ์ บุนนาค  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 2. อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี     
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
โดยคณะฯ จะส่งรายชื่อไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดท า

ประกาศผล มอบเกียรติบัตรและการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน และ 
เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 1 
รายชื่อ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ควรเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์

ร่วมกับนิสิต เนื่องจากมีผลงานร่วมกับนิสิตเป็นจ านวนมาก 

มต ิรับทราบ  
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1.2.2.2 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2565 แต่เนื่องจากตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบการขอชะลอปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้ยกเว้นมีบางหลักสูตรให้ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องชะลอ ซึ่ง 
คณะฯ มีหลักสูตรที่ต้องด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องชะลอ จ านวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรที่มีมติของ
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้หลอมรวมหลักสูตร) ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

  (บูรณาการรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(บูรณาการรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม) 

ทั้งนี้ ส าหรับหลักสูตรอ่ืน คณะฯ ก าหนดประชุมหารือการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประเด็นการขอชะลอการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) หรือ ไม่ชะลอ
การปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงใหญ่) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพ่ือสรุปแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป   

มต ิรับทราบ 

 
1.2.2.2 เรื่อง การจัดโครงการอบรมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มีแผนก าหนดจะจัดโครงการอบรบด้านจิตวิทยาให้กับอาจารย์ใหม่ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (Case Study) ระบบงานทะเบียนนิสิต  
โดยไดป้ระสานเชิญวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
และนายทะเบียน ทั้งนีจ้ะแจ้งก าหนดจัดและประชาสัมพันธ์ต่อไป  

มต ิรบัทราบ 
 
1.2.3 เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

ไม่มี 
  

1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา 
ไม่มี 

 
1.2.5  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์   

ไม่มี 
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1.3   เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ   
1.3.1.  เรื่อง การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ด าเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 
เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการ
ประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน 
สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์ 
มติ ถอนวาระ 
 

แจ้งมติต่อ อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์ ทราบ และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง (คุณจิราพร วรรณรักษ์) ทราบ และ
ประสานการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เรื่อง พิจารณาระดับขั้นประจ าภาคเรียนที่  2           
ปีการศึกษา 2563 
มติ เห็นชอบ และมีข้อสังเกตและเสนอแนะ 
 

1. จัดส่งระดับขั้นไปยังมหาวิทยาลัย 
2. อยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  
   เช่น ประกาศแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
มติ เห็นชอบ และมีข้อสังเกตและเสนอแนะ 

1. ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตาม
ข้อเสนอแนะและมีการประชาพิจารณ์เกณฑ์การ
ประเมินฯ ร่วมกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ในการ
ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2564 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
2. น าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เข้ารับรองในวาระสืบเนื่อง
การประชุมครั้งนี้    
 

เรื่อง การเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ ตาม
ค าสั่งที่ 0076/2563 ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ 
มติ เห็นชอบ 
 

แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งที่ 0076/2563 ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ให้แล้วเสร็จ
ต่อไปจนกระบวนการประเมินผลการสอนแล้วเสร็จ 

มต ิรับทราบ 



Page 7 
 

1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 

 1.4.1.1 เรื่อง การจัดโครงการอบรม Train the Trainer  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 
ก าหนดจะจัดโครงการอบรม Train the trainer โดยเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอน 
และพัฒนางานด้านทักษะผู้ประกอบการต่อไป  

มต ิรับทราบ 
 
  1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต 
 1.4.2.1 เรื่อง ข้อมูลการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
ตามระบบ TCAS รอบท่ี 2  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.4.2.1) 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนน้อยไม่เป็นไปตามแผนรับ ควร 

ทบทวนการจัดหลักสูตรสองปริญญา อาจท าให้มีจ านวนนิสิตมากขึ้น (ศึกษาข้อมูลได้จาก มหาวิทยาลัย
พะเยา)  

มต ิรับทราบ  
 

1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

1.4.3.1 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลตารางการจัดกิจกรรมเยาวชน ส่วนภูมิภาค 

(ภาคใต้) ระดับประถมศึกษา 5 กิจกรรม ภายใต้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
2564  

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การประสานงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ด าเนินการเป็นศูนย์จัดกิจกรรมเยาวชน ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 
กิจกรรม ภายใต้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

มต ิรับทราบ  
 
 
 



Page 8 
 

1.4.3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบการจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564  

เพ่ือให้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 เป็นไปตามกรอบที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนดไว้ งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
มีแผนจะจัดตั้งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 
เพ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดงานดังกล่าวขึ้น  

มต ิรับทราบ  
 
1.4.3.3 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ TSU GLOBE 

ประจ าปี 2564  

คณะกรรมการบริหารโครงการ TSU GLOBE ก าหนดจัดการประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ประจ าปี 2564 (โครงการ TSU GLOBE) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.30 – 12.00 น. ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนสถานศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ TSU GLOBE ประจ าปี 2564 แนะน าคณะกรรมการ/นักวิทยาศาสตร์ ในโครงการ ตลอดจน 
สอบถามปัญหา อุปสรรค และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานเพื่อจะน ามาปรับปรุงในการด าเนินงาน
ของปี 2564  

มต ิรับทราบ  

 
1.4.3.4 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล

บุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจ าปี 2563 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 และงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์  ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังประธาน
สาขาวิชา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยขอความร่วมมือสาขาวิชา เสนอชื่อมายังคณะภายในวันที่      
9 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้าน
บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 2563 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรองต่อไป  

มต ิรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องผลการรับรองรายงานการประชุม   
2.1  เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมแล้วนั้น ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 

หน้าที่ 9  เพ่ิมเติมวาระที่ 4.1 รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมิน 
  เพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน  
  สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์ (ถอนวาระ)  
 
หน้าที่ 13 หัวข้อเรื่อง วาระ 4.4 
จากเดิม  เรื่อง การเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สารภ ีไชยรัตน์ ตามค าสั่งที่ 0076/2563 ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ 
เนื่องจากหมดวาระ 

แก้ไขเป็น  เรื่อง การเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สารภี ไชยรัตน์ ตามค าสั่งที่ 0076/2563 ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ 
 

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง   

3.1  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)   
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)  ประจ าปีการศึกษา 2563 
เพ่ือใช้ในการประเมินประจ าปีการศึกษา 2563 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 3.1) 

   มต ิเห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน  
(สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)  คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

เกณฑ์การประเมิน หลักเกณฑ์ 

ส่วนที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (40 คะแนน) 

ผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับคณาจารย์ประจ าและ
งานอ่ืน ๆ ใช้เกณฑ์ตามการประเมินปีการศึกษา 2562 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

หรือหน่วยงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
(40 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ คะแนน แหล่งที่มาของคะแนน สูตร 

1) คะแนนการ
ประเมินส่วนงาน 

14 
 

ผลการประเมิน 
EdPEx คณะ 

คะแนนที่ได้   x   14  คะแนน 
ค่าเป้าหมายคะแนน  

2) คะแนนการ
ประเมินหลักสูตร  

12 
 

ผลการประเมิน 
AUN QA หลักสูตร 

คะแนน AUN QA ปี 2563 x 12  + คะแนนพัฒนาการ           
               3.24                       (ไม่เกิน 1 คะแนน) 
 
น าคะแนนประเมิน AUN QA มาใช้หาผลคะแนนเป็นหลัก (12 คะแนน) 
และหากสาขาวิชาใดมีพัฒนาการของคะแนนที่ดีขึ้น จะมีการเพิ่ม
คะแนนพัฒนาการเพิ่มเติม ไม่เกิน 1 คะแนน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 12 
คะแนน 

3) คะแนนการ   
TOR สาขาวิชา 

14 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน TOR ที่ลง

นามกับคณะฯ 

คะแนน TOR  75 = 14 คะแนน 
คะแนนที่น้อยกว่า 75 คะแนน หาช่วงคะแนนแบ่งอันตรภาคชั้นของ
คะแนน 4 ช่วงชั้น แล้วน ามาค านวณ 

ส่วนที่ 3 
สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(TSU Core Values)  (20 คะแนน) 

เมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองและอธิบายคุณลักษณะ/พฤติกรรมที่สอดคล้องกับระดับการประเมิน และให้
คณะกรรมการให้คะแนนระดับการแสดงพฤติกรรม โดยมีเกณฑ์การประเมิน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 6 ด้าน คารวะ ปัญญา สามัคคี       
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม โดยการให้กรรมการแต่ละคนให้คะแนนเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อ 6 –7 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  
4.1   เรื่อง การแก้ระดับขั้นประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (0202112 แคลคูลัส 2  

กลุ่ม S101) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอ

แก้ไขระดับขั้น รายวิชา 0202112 แคลคูลสั 2 กลุ่ม S101 โดยมี อาจารย์เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง เป็นผู้สอน  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.1) 

ข้อสังเกต ผลคะแนนสอบปลายภาคของ นายพีรทัต  สมเก่า มีคะแนนสูงที่สุด 
(32.5) เมื่อเทียบกับคะแนนของนิสิตคนอ่ืน 

 มติ มอบประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบ ทบทวนล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความผิดพลาดของคะแนนสอบปลายภาค ของ นายพีรทัต  
สมเก่า รหัสนิสิต 631031115 และแจ้งรายงานผลการตรวจสอบมายังคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือฝ่าย
เลขานุการเสนอแจ้งเวียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 
4.2  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนด 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พนิตา ก้งซุ่น  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2) 

 มติ  1. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ค าสอน (เฉพาะบางองค์ประกอบ) (ลับ)  
   2. มอบคุณกาญจนา ชูศิริ  ประสานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ) ในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
0134 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คน เพ่ือเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร ค าสอน ให้ครบตามองค์ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2 ข้อ 15 ต่อไป 

 
 
 
 



Page 12 
 

4.3  เรื่อง พิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนด ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น  โดยเสนอ
ผลงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 2 ข้อ 
(1) เพ่ือเสนอให้ความเห็นไปยังสภาวิชาการผ่านฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.3) 
 
 มติ รับรองผลงานทางวิชาการ จ านวน 5 เรื่อง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น 
ตามข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
(ส่วนที่ 1 ข้อ 7) ในประเด็น ข้อ 1, 3, 6 และ 7 ดังนี้  

ข้อ 1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

ข้อ 3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
   เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.  
    ข้อสังเกตและเสนอแนะ 

ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการท่ีมีนิสิตมีส่วนร่วมในผลงาน และทบทวน 
ปรับสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ก่อน
ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อ 6. ผลการประเมินงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าย้อนหลัง 1 ปี ของ ผู้ขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ข้อ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
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 4.4   เรื่อง ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา

ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2) 

มติ เห็นชอบปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
4.5  เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป     

ตามปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของ
เดือน โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ตรงกับวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากก าหนดการส่งระดับ
ขั้น ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

 มติ เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meeting  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนโยบาย 

5.1  เรื่อง การร่วมมือ (MOU) กับบริษัทภายนอกเพื่อการฝึกสหกิจ ท่ีมีหลากหลาย 
สาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอหารือแนวทางการด าเนินการ
ร่วมมือ (MOU) กับบริษัทภายนอกเพ่ือการฝึกสหกิจ โดยมีคณะเป็นผู้ประสานงานการด าเนินการสหกิจ
ศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการสหกิจศึกษาเป็นระบบมากข้ึน 

  ที่ประชมร่วมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ก าหนดรูปแบบการด าเนินการโดยเริ่มจากระดับหลักสูตร สาขาวิชา ในการจัดหา
สถานประกอบการ และส่งข้อมูลมายังคณะเพ่ือคลังข้อมูลสถานประกอบการ และพิจารณาในการจัดท า
ความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถานประกอบการต่อไป   
  2. ควรจัดท าสหกิจศึกษา คู่ขนานกับ การฝึกงาน 

  มติ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลน าข้อเสนอแนะไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่มี 

 

เลิกประชุม เวลา  16.20 น. 
 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


