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ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธ์ิด า) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ นิยะสม) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน) 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
     (ผูช้่วยศาสตราจารย์ 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  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
13. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
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14. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักด์ิชาย  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  12.00 น. 

เม่ือที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  

 ไม่มี  

 1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ วมว-ม.ทักษิณ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 
 

   1.2.1.2 เรื่อง ค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี
การศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) รอบเดือนกรกฎาคม   

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมทบทวนแผนและตัวชี้วัดหมวด 7 ที่น า สู่
วิสัยทัศน์ และมีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวันที่ 21 , 22 และ 25 ธันวาคม 
2 5 6 3  นั้ น  ค ณะ ฯ สรุ ปผ ล แล ะติ ดต า มก า ร ด า เนิ น งา น  ตา ม ค า รั บ ร อ งก า รป ฏิ บั ติ ง า น  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563–31 พฤษภาคม 2564) รอบเดือนกรกฎาคม 
ดังนี้ 
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1. ตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน 46 ตัวชี้วัด   
1.1 ตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00                                                                                                                                                                                                
1.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00  

หมา ยเหตุ  : ใช้ตั วหาร 44  ตัวชี้ วัด เนื่ องจา กรอผลประเ มิน 2 ตัวชี้วั ด 
ประกอบด้วย 

- 7.4ก-2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
- 7.4ก-3 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.2) 

มติ รับทราบ 
 

 

  1.2.1.3 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 
13 สิงหาคม 2564 นั้น  

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยการ Site Visit จ านวน 19 หลักสูตร ต้ังแต่วันที่ 29 
มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  

มติ รับทราบ 

 
  1.2.1.4 เรื่อง ก าหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการ
กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้วย ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ก าหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการ
ขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โดย คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งเวียน
ตามบันทึกข้อความที่ อว 8205.03.00/ว0240 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จึงขอให้ด าเนินการตามก าหนด
ระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน การขอกันและการขยายการกันเงินไว้เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ทันเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป เพ่ือให้การบริหารจัดการในการเบิกจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

มติ รับทราบ 
 
 



ห น ้ า  | 4 

 

 1.2.2  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.2.2.1 สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ต่อมหาวิทยาลัย 
 ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2565 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ต่อฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

หลักสูตร สมรรถนะหลัก 
การ

ปรับปรุง 
ส่ง

วิชาการ  

ระดับปริญญาตรี      

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นวัตกรรมสังคม ชะลอ  

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี                                                    
   (บูรณาร่วมกับ วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม)  

นวัตกรรมสังคม ไม่ชะลอ  

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                                               
   (บูรณาการร่วมกับ วท.บ.จุลชีววิทยา)  

นวัตกรรมสังคม ไม่ชะลอ  

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการ ไม่ชะลอ * 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  นวัตกรรมสังคม ชะลอ  
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  นวัตกรรมสังคม ไม่ชะลอ  

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากร  
   ทางน้ า  

ผู้ประกอบการ ชะลอ  

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  นวัตกรรมสังคม ไม่ชะลอ * 

ระดับบัณฑิตศึกษา      

9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  นวัตกรรมสังคม ชะลอ * 

10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  นวัตกรรมสังคม ไม่ชะลอ * 

11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  นวัตกรรมสังคม ไม่ชะลอ * 

12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา นวัตกรรมสังคม ขอใช้หลักสูตรเดิม
(ยังคงเป็นไปตาม

รอบระยะเวลาของ
หลักสูตร) 

13. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  นวัตกรรมสังคม 

14. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  นวัตกรรมสังคม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ  1. ชะลอการปรับปรุงหลักสูตร (น าหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงเล็กน้อย) 
  2. ไม่ชะลอการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
 3. * เสนอเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 

มติ รับทราบ 

https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000166
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000127
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000127
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000113
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000113
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000128
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000123
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000124
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000125
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000125
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000126
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000165
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000130
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000131
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000173
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000174
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000188
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1.2.3 เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ไม่มี  
  
1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา 

  ไม่มี  
 
1.2.5  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

  ไม่มี  
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1.3   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   
1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 มิถุนายน 2564  
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เรื่อง การพิจารณาระดับขั้นประจ าภาคเรียน 
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  
มติ เห็นชอบ  

ส่งระดับขั้นต่องานทะเบียนนิสิตฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณพรสวรรค์ คงหนู 

เรื่อง พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
มติ เห็นชอบ 

เสนอการขอปิดหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณพรสวรรค์ คงหนู 

เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็น
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
มติ เห็นชอบ  

เสนอ สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไปยังฝ่ายวิชาการ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณพรสวรรค์ คงหนู 

เรื่อง พิจารณาบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการ
วิชาการ ระดับส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) 
ประจ าปี 2563  
มติ เห็นชอบ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล 
จันทรชา ติ เป็นบุ คลา กรตัวอย่ างด้ านบริกา ร
วิชา การ  ระดับส่ วนงาน  (คณะวิ ทยา ศาสตร์ ) 
ประจ าปี 2563 

เสนอรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 
คุณอัจฉรา ขุนลึก 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เรื่อง เรื่อง พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (แบบมี
เง่ือนไข) 
มติ เห็นชอบ 

เสนอการขอปิดหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณพรสวรรค์ คงหนู 

 
การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันพุธท่ี 7 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ  
    

ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
1. ในหมวด 2 PLO2 ในแต่ละตารางไม่เหมือนกัน ปรับแก้ตามข้อเสนอ (หน้า 12-46) 
2. ตาราง 1.5 และ 1.7 ในหมวด 2 รายวิชาใน

ตารางยังไม่เรียงรหัส 
ปรับแก้ตามข้อเสนอ (หน้า 21-28 และ 39-47) 

3. PLO4 ในการท าให้บรรลุสมรรถนะเก่ียวกับนิติ
วิทยาศาสตร์ร ายวิชาท่ีมารอง รับควรเพ่ิม
รายละเอียดว่าเ ก่ียวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์
อย่างไร 

ปรับแก้ตามข้อเสนอโดยรายวิชาชีวเคมีปรับ
ค าอธิบาย ให้ส่ื อมากข้ึน ว่าเ ก่ียว ข้อง กับนิ ติ
วิทยาศาสตร์ และวิชาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 
เพ่ิมเติมเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาว่าเนื้อหา
ในราย วิชานี้บ าง ส่วนน า ไป ใช้ เ ก่ีย วกับนิ ติ
วิทยาศาสตร์ในการตรวจทางเคมี (Forensic 
Chemistry) (หน้า 160) 

4. ควรเพ่ิมเติมอาชีพท่ีท างานได้หลังจบการศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอ (หน้า 3) 
 

5. หลักสูตรมีรายวิชาเ ก่ียวกับสารเสพติดท่ีถูก
กฎหมาย (กัญชา) ควรเพ่ิมเติมรายวิชาเก่ียวกับ
กระท่อม 

ปรับแก้ตามข้อเสนอโดยเปล่ียนรายวิชาเดิมจาก
วิชา 0204426 ความรู้พ้ืนฐานของกัญชา เป็น
วิชาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกัญชา กัญชง และ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณพรสวรรค์ คงหนู 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กระท่อม  

6. ในปรัชญาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของ
หลักสูตรควรเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

ปรับแก้ตามข้อเสนอโดยปรับวัตถุประสงค์ในข้อ 
3. เป็น มีความสามารถในการจัดการสารเคมี
อย่างปลอดภัย ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

7. ควรเพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ปรับแก้ตามข้อเสนอ (หน้า 11)  
เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(ชะลอการปรับปรุงหลักสูตร) จ านวน 3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ควรทบทวนการเพ่ิมรายวิชาเลือก เพ่ือให้ทันสมัย      
มากข้ึน เช่น วิชาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่         
(Big Data) เบ้ืองต้น หรือ วิชาเทคโนโลยีระบบ        
การจัดเก็บข้อมูล (Blockchain)  
 

คงเดิม  
ท้ังนี้ ส าหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว หลักสูตร ได้
ด าเนินการ ส าหรับ ร่าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 โดยได้จัดให้มีกลุ่มรายวิชาการวิเคราะห์
ข้อมูล และกลุ่มรายวิชาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
สัมพันธ์กับวิชาคณิตศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้ว 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ทบทวนปรับลดจ านวนรับผู้เรียน จาก 40 คน เป็น 30 
คน เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนรับจริง 

ปรับลดแผนการเรียนเป็น 30 คน  

ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกให้ทันสมัยมากข้ึน เช่น รายวิชา
อินเตอร์เน็ตของทุกส่ิง (IOT) หรือเลือกใช้รายวิชาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยากรหุ่นยนต์ 
(Robotics) เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาฟิสิกส์แสงและ
อิเล็ กทรอนิก ส์ หรื อ ปรับช่ือก ลุ่ม วิชาเ ลือกใ ห้

1. รายวิชาตามข้อเสนอแนะก าหนดให้เรียน 
บุรพวิชา จึงขอน าไปพิจารณาในการจัดท า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566  
2. เพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีไม่ก าหนดบุรพวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 1001437 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสม เพ่ือให้เป็นนักฟิสิกส์ท่ีเช่ือมโยงกับวิศวกรได้ 
หรือเลือกใช้รายวิชาอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 3(3-0-6) การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 3(3-0-6) 
 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 
ควรเพ่ิมวิชาเลือกทางด้านการจัดการทรัพยากร หรือ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเล 

ปรับเพ่ิมวิชาเลือก วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ าในชุมชน 3(0-3-6) โดยจะน า
ข้อเสนอแนะพิจารณาในการจัดท าหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566  

เรื่อง  พิจารณาขอทบทวน การจัดท าหลักสูตร
บูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หลักสูตร วท.บ.(ชีววิทยา) และ วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
มติ เห็ นชอบกา รเสนอขอทบทวนกา รจั ดท า
หลักสูตรบูรณาการ เพ่ือให้ยังคงหลักสูตร วท.บ.
(จุลชีววิทยา) 

เสนอฝ่ายวิชาการ เพ่ือเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คุณพรสวรรค์ คงหนู 
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การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565   
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
1. ทบทวนรายวิชาท่ีสนับสนุนอาชีพ 

ผู้ประกอบการอิสระ  
หลักสูตรมีการเปิดรายวิชาท่ีสนับสนุนให้ผู้เ รียน
สามารถประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดไว้ในหมวดวิชา
เลือก อ ย่า งไร ก็ตาม สมรรถนะด้านการ เป็น
นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและบนอุปกร ณ์
เคล่ือนท่ี และการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
เป็นสมรรถนะเฉพาะด้านท่ีท าใ ห้บัณฑิตสามารถ
ประกอบอาขีพอิสระ ด้านการเป็น Freelance หรือ
สามารถ เปิดสถานประ กอบกา รของตนเองไ ด้ 
หลัก สูตรจึ ง ไ ด้ป รับ เ พ่ิม สม รรถนะ กา ร เ ป็น
ผู้ประกอบการใน PLO3 และ PLO4 

2. ข้อ 11.1(1) การตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติ เสนอให้ควรเพ่ิมเติมข้อมูล 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาตามข้อเสนอแนะ  

3. ปรับแก้ค าภาษาอังกฤษ หมวดท่ี 2 ข้อ 1.1 
ปรัชญา 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

4. ทบทวนค่าใช้จ่ายของหลักสูตร เพ่ือการปรับ
เพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

ปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 1,000 บาท/คน เพ่ือ
ใ ช้ใ นกา รจัดสรรวัส ดุ อุปกร ณ์เ พ่ือการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะทาง และค่าใช้จ่ายในการลง พ้ืนท่ี
เพ่ือการหาโจทย์วิจัยจากชุมชน 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  
ให้ปรับลดให้น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมเป็น ไม่
น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยปรับรายวิชาบังคับเป็น
ร าย วิชา เ ลือก  2 วิ ช า  คือ  วิช าป ฏิ บั ติกา ร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การ
ส่ือสารของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง และท าการ
ปรับย้ายหมวดของทุกรายวิชาในทุกต าแหน่ง ท่ี
เก่ียวข้อง 

6. พิจารณาทบทวนหมวด 4 การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต ในข้อ 2  
เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษ 

ปรับแก้ไขคุณลักษณะพิเศษ ข้อ 2 เป็น 
นิสิตมีผลกา รทดสอบความ รู้ภาษา อังกฤษของ
มหาวิทยาลัย เ พ่ือใ ห้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรื อ
กิจกรรมของนิสิต และรายวิชา และได้เ พ่ิมเติม
คุณลักษณะ ข้อ 3 ความสามารถในการส่ือสารในรูป
ของการพูดเพ่ือรับความต้องการของการพัฒนา
ระบบจากลูกค้า เขียนข้อก าหนดของการพัฒนา
ระบบ และเสนอประเด็นการพัฒนาระบบให้เป็นไป
ตามประสบการณ์ของผู้ใช้ 

7. แบบเสนอหลักสูตร 
   จุดเด่นของหลักสูตร ควรตัดออกข้อ 2 ออก  
   เนื่องจากยังไม่แสดงสมรรถนะท่ีเป็นจุดเด่น   
   ของ หลักสูตรท่ีชัดเจน  

ตัดออกตามข้อเสนอแนะ 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มติ เห็นชอบการเสนอชื่อ (ลับ) 

เสนอรายชื่อไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง หัวหน้าส านักงาน 

เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์ 
ม ติ เห็ น ชอบกา ร เสนอชื่ อ เ พ่ือแ ต่ ง ต้ั ง เป็ น
คณะกรรมการสรรหาฯ (ลับ) 

เสนออธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธาน หัวหน้าส านักงาน 

มติ รับทราบ 



   ห น ้ า  | 13 

 

 

1.4  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 

1.4.1.1. เรื่อง รายงานรายได้ประเภททุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย  
(เงินรายได้ส่วนงาน) 

 ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ระบุการจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจาก
แหล่งทุน โดยหักค่าธรรมเนียมและแบ่งสัดส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงานต้นสังกัด ส าหรับส่วนงาน 
งบประมาณจะอยู่ในหมวดรายการเงินรายได้ส่วนงาน โดยระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 
2564 คณะวิทยาศาสตร์มีรายได้ประเภททุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย (เงินรายได้ส่วนงาน) รวมทั้งสิ้นจ านวน 
468,753.25 บาท  

มติ รับทราบ 
 

1.4.1.2. เรื่อง  รายงานจ านวนผลงงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
การตอบรับบทความวิจัยระดับนานาชาติ และการได้รับอนุสิทธิบัตร  

ขอรายงานจ านวนผลงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ การตอบรับ
บทความวิจัยระดับนานาชาติ และการได้รับอนุสิทธิบัตร ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 ดังนี้  

สาขาวิชา 
การตีพิมพ์บทความวิจัย

ระดับนานาชาติ 
การตอบรับบทความ
วิจัยระดับนานาชาติ 

อนุสิทธิบัตร 

คณิตศาสตร์และสถิติ - 1 - 
เคมี 3 3 2 

ชีววิทยา 4 - 2 

ฟิสิกส์ 1 1 - 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

- - - 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

1 - - 

วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

- - 1 

รวม 9 5 5 

 

มติ รับทราบ 
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1.4.1.3. เรื่อง โครงการอบรม Train The Trainer “การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้กับนิสิตและ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงก าหนดจัด โครงการอบรม  
Train The Trainer “การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ“ ในวันที่ 8 - 9 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting วิทยากรโดย                
คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อต้ัง Veget Deli ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่  แต่เนื่องจากวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (รอบที่ 1)  คณะฯ 
จึงขอเลื่อนก าหนดการจัดโครงการฯ เป็นวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 

มติ รับทราบ 
 

  1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ส่ือสารองค์กร และกิจการนิสิต 
ไม่มี  

 
1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องผลการรับรองรายงานการประชุม   

2.1  เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

จ านวน 3 ครั้ง โดยอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น ฝ่ายเลขานุการ ขอ
อนุญาตแจ้งผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมให้ทราบอีกครั้ง  

1. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
2. ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
3. ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ือง   

 ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  
4.1   เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   มติ  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
1. หน้า 9 ปรัชญา พิจารณาทบทวนควรมีค าว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซ่ึงเป็นค า 
 ส าคัญที่แสดงความชัดเจนของหลักสูตร 
2. หน้า 10-11  

- ให้ระบุผลการเรียนรู้ (PLOs) เพียงด้านเดียว (Generic LO หรือ Specific LO) 
- ควรทบทวน PLOs ของหลักสูตรให้สามารถตอบสมรรถนะตามข้อก าหนดของ 
มหาวิทยาลัย ฐานสมรรถนะ (4) สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เน้นทักษะ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงพิจารณา (1) การสร้าง
นวัตกรรมสังคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ตรวจสอบ PLOs และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เขียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม มคอ.1  
4. ตรวจสอบ PLOs ควรเลี่ยงค าว่า “มี” ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ทบทวนค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ควรปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
6. หน้า 33 พิจารณาทบทวน YLOs ควรปรับสมรรถนะการวิเคราะห์ ในชั้นปีที่ 2 เป็น  
 ชั้นปีที่ 3 
7. หน้า 41 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ควรพิจารณาจัดเป็นกลุ่มรายวิชาให้ 
 อยู่ในโมดูลชุดวิชาตามวิชาเอกบังคับ 

อ่ืนๆ  
8. ระบบรองรับการเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)  
9. การด าเนินการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน (MOU) ภายใต้ 
 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ  
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 ทั้งนี้ ส าหรับ ข้อ 8 ประธานในที่ประชุมรับไปหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย และ 
ในส่วนข้อ 9 ขอให้ประสานการด าเนินการร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 
4.2  เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  และคณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ  

  มติ  ให้หลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2564 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอมหาวิทยาลัย  

   ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
   มคอ.2 

1. การปรับปรุงหลักสูตรยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ควรปรับปรุงหลักสูตรให้
ครอบคลุมตามฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มากขึ้น ให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ ทั้งนี้ หากหลักสูตรพิจารณาแล้ว
ยังคงยืนยันแบบเดิม ให้ระบุแสดงเหตุผลการปรับเล็กน้อยให้ชัดเจน  

2. ทบทวนการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท กับ ระดับปริญญาเอก ต้องแสดง
ให้เห็นความแตกต่างกัน เช่น จุดเด่นของหลักสูตร สมรรถนะของผู้เรียน 

3. หลักสูตรระดับปริญญาเอกควรเน้นความเป็นสากลให้มากขึ้น 
4. ทบทวนวิธีการเขียน PLOs และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ชัดเจนครอบคลุม

เป็นไปตามฐานสมรรถนะ  
5. ตรวจสอบการก าหนด PLOs KSA ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม  
6. หมวด 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ควรทบทวนเนื่องจาก 
 ยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร 
7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน เป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีอาจารย์

จากคณะความร่วมมือ 
8. ทบทวนรหัสวิชา ให้มีรหัสวิชาจากทั้ง 3 คณะ 
9. ควรมีรายละเอียดการด าเนินการความร่วมมือของทั้ง 3 คณะ ให้สอดคล้องกับการ

เป็นหลักสูตรความร่วมมือในภาคผนวก 
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10. ควรเพ่ิมวิชาที่มีลักษณะวิชา Synthetic biology หรือสอดแทรกเนื้อหาเพ่ิมใน
ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

   แบบเสนอหลักสูตร 
   จุดเด่นของหลักสูตร ควรใช้ค าที่ส าคัญแสดงให้เห็นความชัดเจนของหลักสูตร เช่น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรเน้นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง การมีกิจกรรมเชิงรุก การมีความร่วมมือกับ
ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล  ทุนสนับสนุนต่างๆ 

  อ่ืนๆ 
  การน าเสนอหลักสูตร ควรสรุปจุดเด่นของหลักสูตร ความแตกต่างของระดับปริญญาโท 
กับ ระดับปริญญาเอก และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม กับ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ โดยใช้ 
PowerPoint หรือ Infographic เป็นสื่อแสดงความชัดเจนของหลักสูตรยิ่งขึ้น 

4.3   เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  และคณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

มติ  ให้หลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะมติวาระที่ 4.2  และ 
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัย  
 

4.4   เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   มติ  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน            
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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   ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
   มคอ.2 

1. ทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ให้ปรับลดให้น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
2. ควรมีวิชา การจ าลองแบบทางสิ่งแวดล้อม Modeling ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการ 
 จัดการสิ่งแวดล้อม 
3. ควรจัดรายวิชาเป็นชุดวิชาเพ่ือสร้างความช านาญให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ 
 สนใจ อาจท าให้จ านวนหน่วยกิตลดลง และใช้เป็นหลักสูตรระยะสั้นต่อไป  
4. หมวด 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ในข้อ 2-3 ควรทบทวนเนื่องจากยัง 

ไม่ครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเด่นแตกต่างจากที่ อ่ืน และรายวิชาที่รองรับ
ควรต้องเป็นวิชาบังคับ 

5. หมวดที่ 2  ข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 3 ควรเขียนให้ชัดสามารถสอบ 
 ใบอนุญาตผู้ควบคุมได้ 
6. ตรวจสอบ PLOs และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียนให้ครอบคลุมมี 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม มคอ.1  
7. ตารางที่ 1.3 ควรทบทวน PLOs ของหลักสูตรสามารถตอบสมรรถนะตาม 
 ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ฐานสมรรถนะ (2) การผู้ประกอบการ ได้ 
8. หน้า 139 ตารางที่ 3.2 ขอให้ตรวจสอบ Mapping กับ TQF 5 ด้าน เนื่องจาก Sub  
 PLO1B ควรแสดงความสัมพันธ์กับ TOF ด้านที่ 5 
9. ตรวจสอบการเขียน KSA ของหลักสูตร ควรต้องใส่ข้อความที่เป็นผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะสาขา Specific 
10. ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบ ตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกรายวิชา (รายวิชา 
 ทางด้านเคมียังไม่ครบถ้วน และตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้อง) 
แบบเสนอหลักสูตร  
11. ทบทวนการเขียน ข้อ 5.1 จุดเด่นของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ PLOs เนื่องจาก  
 ข้อ (3) – (5) เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นจุดเด่นที่เพียงพอ 
 

4.5   เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงเล็กน้อย) ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.5) 
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  มติ  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 เพ่ือเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

  ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
1. หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร ข้อ 2 ควรเลี่ยงค าว่า “มี”   
2. หน้า 9 พิจารณาทบทวน YLOs ควรปรับให้มีความแตกต่างกับหลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี หรือปรับสมรรถนะการวิเคราะห์ ในชั้นปีที่ 2 เป็น ชั้นปีที่ 1 

4.6  เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.อัคนี  ผิวหอม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง เพ่ือประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.6) 

มติ  เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.อัคนี  
ผิวหอม มีการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมีคุณภาพสามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือ
ต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 
 

 4.7   เรื่อง รับรองผลงานทาง วิชาการประกอบการประ เมินเ พ่ือต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน (พนักงานประจ า) ของ อาจารย์ ดร.ปวีณา  แก้วอุบล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม (0207321 สรีรวิทยาของพืช) และ บทความวิชาการ 1 เรื่อง เพ่ือ
ประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญา (พนักงานประจ า) ของ อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล สังกัดสาขาวิชา
ชีววิทยา  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.7) 

 มติ  เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และบทความทาง
วิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล มีการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมีคุณภาพ
สามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า    

  ข้อเสนอแนะ  ควรมีแนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารประกอบการประเมินต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน) 
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4.8   เรื่อง พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.อรสา นุ่นแก้ว  

รองคณบดีฝ่ าย วิ ช า ก า รและพัฒนา ทรัพยา กรบุ คคล  เสนอ พิจา รณา แ ต่ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.อรสา นุ่น
แก้ว เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0113  สถิติศาสตร์ โดยยื่นเอกสาร ประกอบการ
สอนรายวิชา 0207311 ชีวสถิติ  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.8) 

ข้อเสนอแนะการเพ่ิมจ านวนต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
ประธานในที่ปร ะชุม แจ้งข้อมูลการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสา ย

คณาจารย์ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ 3 คน (ร้อยละ 2.86) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 54 คน (ร้อยละ 51.43) อาจารย์ 
48 คน (ร้อยละ 45.71) จากการส ารวจมี เสนอแผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรมีจ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นจ านวนร้อยละ 10 โดยคณะฯ ก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และขอให้แต่ละสาขาวิชาติดตาม/ก าหนดวางแผนเพ่ือเพ่ิมจ านวนต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นต่อไป 

มติ  เห็นชอบการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.อรสา นุ่นแก้ว (ลับ) 
 

4.9 เรื่อง พิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ต ารา ทฤษฎีกราฟ. (จ านวน 221 หน้า ) เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ส าขาวิชา 0104 
คณิตศาสตร์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 1   

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.9) 

  มติ  เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ ต ารา ทฤษฎีกราฟ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิวพร  แซ่วัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 1 ข้อ 7 ในประเด็น ข้อ 1 ,2, 3 ,4, 6  และ 7 ดังนี้ 
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เรื่อง ความสอดคล้อง 

ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

ข้อ 2 ผลการประเมินการสอน มีความช านาญพิเศษในการสอน 

ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

ข้อ 4 ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา ไม่เคยจัดท าเป็นเอกสาร   
       ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนมาก่อน 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

ข้อ 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าย้อนหลัง 1 ปี ของ        
        ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า 

ข้อ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง   
        วิชาการ 
 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น  
ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2563 

 
4.10  เรื่อง พิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด ต าแหน่ง รอง

ศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง และ ต ารา 1 เล่ม  (พีชคณิตนามธรรม. จ านวน 146 หน้า) เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0104  คณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชา 010401 พีชคณิต  ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 1  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.10) 

    มติ  เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 รายการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สารภี ไชยรัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ั งผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 1 ข้อ 7 ในประเด็น ข้อ 1 ,2, 3 ,4, 6 และ 7 ดังนี้ 
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เรื่อง ความสอดคล้อง 

ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

ข้อ 2 ผลการประเมินการสอน  
 

มีความช านาญพิเศษในการสอน 

ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

ข้อ 4 ผลงานทางวิชาการประเภทต ารา ไม่เคยจัดท าเป็นเอกสาร   
         ประกอบการ สอนหรือเอกสารค าสอนมาก่อน 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

ข้อ 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าย้อนหลัง 1 ปี ของ        
        ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า 

ข้อ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง   
        วิชาการ 
 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น  
ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์            

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

 
4.11  เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป     

ตามปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดทุกวัน พุธที่ 3  ของ
เดือน โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ตรงกับวันพุธที่  18 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากวันดันกล่าวตรงกับ        
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยจะแจ้ง
สถานที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง 

 มติ  มอบฝ่ายเลขานุการส ารวจหาวันและเวลาว่างที่ตรงกันของคณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดนัดหมายวันประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนโยบาย 

  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1    การนับภาระงานของนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจรายงานปฏิบัติการรายวิชาพ้ืนฐาน  

ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอหารือกรณีมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ช่วยในการตรวจ 
รายงานปฏิบัติการในรายวิชาพ้ืนฐานที่มีผู้เรียนจ านวนมากกว่า 100 คน ขึ้นไป เพ่ือน ามานับเป็นภาระงาน
ของนักวิทยาศาสตร์  

ที่ประชุมร่วมให้ความเห็นการตรวจงานนับเป็นภาระงานสอนของคณาจารย์ ไม่สามารถ 
น ามานับเป็นภาระงานของนักวิทยาศาสตร์ได้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

มติ  รับทราบ  
 
6.2    ผลการประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน  วิทยา

เขตพัทลุง 
ตามที่ หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมคณะท างาน 

ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จึงขอรายงานผล
การประชุม ดังนี้  

1. การปฏิบัติงานของบุคลากร ขอให้เน้นย้ ายึดหลัก Work from Home เว้นแต่กรณีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการเข้าพ้ืนที่วิทยาเขตพัทลุงเพ่ือปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุญาต
เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้การเดินทางเข้า-ออก พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง 
มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 30)  

2. การด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 

2.1 วิทยาเขตพัทลุง ให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทุกรายวิชา  
จนสิ้นภาคเรียนที่ 1 (สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2564)  .  

2.2 กรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ หรือวิชาบรรยาย
ควบปฏิบัติการในครึ่งภาคเรียนหลังของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้สอนอาจน ารายวิชาบรรยายใน
แผนการ เรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาจัดการเรียนการสอนให้นิสิตแทนรายวิชาที่ มีชั่วโมง
ปฏิบัติการได้ โดยรายวิชาที่น ามาสอนแทนนั้นจะไม่สามารถจัดให้นิสิตลงทะเบียนได้ ซ่ึงผู้สอนจะต้องจัดเก็บ
คะแนนด้วย ตนเองในโปรแกรมอ่ืน เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel และให้น าการเรียนการ
สอนส่วน ปฏิบัติการของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ 
รายวิชาใดที่ ไม่สามารถประเมินผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้สอนประเมินด้วยสัญลักษณ์ I 
และมอบกลุ่ม ภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เสนอขออนุมัติใน
หลักการเพ่ือขอขยาย เวลาการขอแก้สัญลักษณ์ I จนถึงสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อที่ประชุมสภา
วิชาการ 
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2.3 นิสิตหรือผู้วิจัยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดต้องใช้ห้องปฏิบัติการให้ขออนุญาตใช้ 
ห้องปฏิบัติการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และรายงานต่อรอง 
อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง โดยต้องผ่านการคัดกรองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรการการเข้าพ้ืนที่ท่ีวิทยาเขตก าหนดอย่างเคร่งครัด 

มติ  รับทราบ  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 

เลิกประชุม เวลา  17.00 น. 
 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 
 

(นายศักด์ิชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


