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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 10/2564 

วันจันทรท์ี่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   
ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
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3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชติตระการ) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน) 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล)  
7. ประธานสาขาวิชาเคมี  กรรมการ    
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์)         
8. ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์  กรรมการ    
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1  เรื่องแจ้งจากประธาน  
 1.1.1 เรื่อง ต้อนรับคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ได้รับแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564              
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสองป ี  
 มติ  รับทราบ 
 

1.1.2 เรื่อง รายงานผลการส ารวจข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ต่อการเลือกเรียน 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการส ารวจข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อการเลือกเรียนหลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 โดยจากการส ารวจได้สอบถามนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 หลักสูตร นิสิตทั้งหมด 661 คน มีนิสิตตอบแบบส ารวจ
จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.1.2) 
 มติ  รับทราบ 
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1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 
 มติ  รับทราบ 

 
1.2.1.1 เรื่อง การลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยบัดนี้ อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ได้ลงนามในเอกสารค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงานวิชาการ มีการลง
นามค ารับรองในตัวชี้วัด 2 ส่วน คือ ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) แต่ในส่วนของ
คณะวิทยาศาสตร์มียังตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ (SCI) และตัวชี้วัดในหมวดที่ 7 เกณฑ์คุณภาพเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังนั้นค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ส่วนดังนี้ 

ค ารับรองการปฏิบัติงาน จ านวนตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดหลัก (Corporate Key Performance Indicator : TSU) 9 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation University : SIU) 13 
ตัวชี้วัดคณะวิทยาศาสตร์ (SCI) 7 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ EdPEx 28 

รวมทั้งหมด 57 
 

 มติ  รับทราบ 
 

1.2.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1.2.2.1 เรื่อง สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565-2566   

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2565–2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 -2566 ข้อมูล ณ วันที่  18 
พฤศจิกายน 2564  

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1.2.2.1) 
 มติ  รบัทราบ 
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 1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2.3.1 เรื่องแจ้งจากรองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน  

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมหารือเพ่ือ
พัฒนาโจทย์วิจัยที่บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จ ากัด อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบริษัท
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยบริษัทประสงค์ให้ทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรเดิมหรือออกแบบและสร้างเครื่องจักรใหม่ และลดการใช้พลังงานของ
บริษัทนั้น ทั้งนี้ บริษัทมีความยินดีให้มหาวิทยาลัยเข้าท างานวิจัยร่วมกัน จึงขอเสนอแนะคณะวิทยาศาสตร์ ใน
การเข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท หรือ การท าความร่วมมือกันในด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการของเสีย) การฝึก            
สหกิจศึกษา และอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป   

 มติ  รับทราบ 
 

1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  
1.3.6.1  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  
2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. รายงานการจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่  
1/2564  

2. การปรับปรุงหลักสูตรหลอมรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 
2566  ตามมติย่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2564  

3. ก าหนดการประกันคุณภาพระดับขั้น มคอ.5 (ภาคเรยีนที่ 1/2564) และ มคอ.3  
(ภาคเรียนที่ 2/2564) 
 2. การจัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวทางดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital 
Transformation) โดยจะส ารวจความต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
เสนอขออนุมัติโครงการจัดท าหลักสูตรต่อไป  

 
  1.3.6.2  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชาเคมี 

การประชุมสาขาวิชาเคมี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพิจารณาระดับขั้น สาขาวิชาเคมี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564  
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์นิสิตในปีการศึกษา 2565  

 มติ  รับทราบ 
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1.3.6.3  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
1. การจัดประชุมคณะท างานประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา เพ่ือจัดการแนะแนวสัญจร (ออนไลน์) 
2. การประกันคุณภาพระดับขั้น และ มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 2/2564) ของแต่ละ 

หลักสูตร ได้ด าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว  

 มติ  รับทราบ 
 
1.3.6.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์โดยมีแนวทางปรับปรุงเน้น
ทางด้านวัสดุศาสตร์ เพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566   

 มติ  รับทราบ 
 

1.3.6.5  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  

โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 1. ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. การก าหนดเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ผ่านครูแนะแนวโรงเรียน
ต่างๆ และแจ้งแผนก าหนดการเข้าแนะแนวต่อคณะฯ เพ่ือแจ้งหลักสูตรอ่ืนๆ ในการเข้าแนะแนวหลักสูตร
ร่วมกัน  

 มติ  รับทราบ 
  

1.2.5 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
   - ไม่มี -  

 
1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   

1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที ่20 ตุลาคม 2564 เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป และเสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาต่อไป 

เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
- คุณพรสวรรค์ คงหนู 

2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
มติ  เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 

เสนอฝ่ายวิชาการเพ่ือบรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
- คุณพรสวรรค์ คงหนู 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สังกัดสาขาวิชาเคมี จ านวน 2 หลักสูตร 
มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศกึษา 2564 เป็นต้นไป 

เสนอฝ่ายวิชาการเพ่ือบรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
- คุณพรสวรรค์ คงหนู 

4 เรื่อง การเสนอชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 2560 
มติ เห็นชอบการการเสนอชื่อกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 
รายชื่อ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการ (ลับ) 

เสนอคณะกรรมการ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
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1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 

1.4.1.1 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ         
การประชมุวิชาการะดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 
ได้เชิญประธานและเลขานุการฝ่าย ประชุมรายงานความก้าวหน้า เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น
ขอรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ  

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1.4.1.1) 

 มติ  รับทราบ 
 

1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
1.4.2.1  การเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก าหนดจัดโครงการ TSU.PT Sandbox         
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site โดยให้นิสิตตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับการเรียนการสอนในพ้ืนที่ โดยมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 
2/2564  ก าหนดเข้ารับการกักตัว ณ หอพักนิสิต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการและแนว
ปฏิบัติ TSU.PT Sandbox ระยะที่ 1 

 มติ  รับทราบ 
 
1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 1.4.3.1 ข้อมูลบันทึกความร่วมมือภายใต้การดูแลคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรและชุมชนภายในประเทศ เพ่ือเป็นการยกระดับการสร้างเครือข่าย              
ความมือ โดยปัจจุบันมี 11 ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) 

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1.4.3.1) 

 มติ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องผลการรับรองรายงานการประชุม   
2.1  เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครั้งที ่9/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น 
ปรากฏว่า รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกีารแก้ไข  

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  
 4.1  เรื่อง ระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณาระดับขั้น ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.1) 

 มติ  เห็นชอบระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   1. รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี) มีการปรับวิธีการวัดผล
และการสอน ส่งผลให้นิสิตได้ระดับขั้น F ลดลง ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่ดีข้ึน อาจจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   2. รายวิชา 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) ซึ่งมีทีมผู้สอนจ านวนหลายท่านที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มีก าหนดคะแนนสอบ 85% และการส่งงาน 15% นั้น เนื่องจากก าหนดสัดส่วนของ
การประเมินผลคะแนนสอบสูง จึงเห็นควรในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ออกแบบก าหนดการวัดผลด้วยวธิีการอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือกระจายคะแนน 
   3. รายวิชา 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) กลุม่ P104 มีนิสิตได้ระดับขั้น F 
(57 คะแนน) เนื่องจากไม่เข้าสอบปลายภาค ให้ตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ          
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  
   4. รายวิชาที่ค้างส่งระดับขั้น จ านวน 4 รายวิชา ให้ผู้สอนสง่ระดับขั้นที่ผ่านการประกัน
คุณภาพมายังคณะฯ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564   
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 5. รายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ I ให้ด าเนินการประเมินผลการแก้สัญลักษณ์ I ให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดของมหาวิทยาลัย (ภายในภาคเรียนที่ 2/2564) 
 6. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับขั้น คณะวิทยาศาสตร์ ควรมีผู้แทนแต่ละ
สาขาวิชาในการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
 

4.2  เรื่อง สรรหาประธานสาขาวิชาชีววิทยา และประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอพิจารณาการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรรม 
การสรรหาประธานสาขาวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 18 ดังนี้ 

1.  อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาชีววิทยา หมด
วาระด ารงต าแหน่งประธานสาขา ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามค าสั่งที่ 0458/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ขอลาออกเนื่องจากได้รับการทาบทามให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2564  

มติ เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาชีววิทยา  และ 
ประธานสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลับ)  
 

4.3  เรื่อง โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอพิจารณาโครงการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster) ประกอบด้วย          
5 วิชาเอก คือ 1.ฟิสิกส์ 2.เคมี 3.ชีววิทยา 4.วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 5.วิทยาการค านวณและเทคโนโลยี
ดิจิทัล หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเปิดรับนิสิตใน           
ปีการศึกษา 2566 

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.3) 

มติ เห็นชอบโครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  
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4.4   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนดโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดในส่ วนงานได้มี           
ส่วนร่วมในการเสนอชื่อ โดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับทราบ  

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.4) 

มติ เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยให้ สาขาวิชาเสนอชื่อบุคคล                  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ/สาขาวิชา พร้อม
แบบข้อมูลประวัติ (เท่าที่มีข้อมูลหรือทราบข้อมูล) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเสนอชื่อต่อไป  

 
4.5  เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคณุวุฒิที่สมควร
ได้รับการพิจารณาให้แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรร
หาอธิการบดี พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีภูมิล าน าอยู่ในจังหวัดสงขลา 
จ านวนหนึ่งคน และจังหวัดพัทลุง จ านวนหนึ่งคน โดยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง และมีบทบาทสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
มีผลประโยชน์ผูกพันกับผู้สมัครอธิการบดี  

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.5) 

มติ เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี  ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งมีภูมิล าน าอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวนหนึ่งคน และจังหวัดพัทลุง จ านวนหนึ่งคน (ลับ)  

 
4.6   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งถัดไป    

ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 
ก าหนดทุกวันพุธที่  3 ของเดือน โดยในเดือนธันวาคม 2564 ตรงกับวันพุธที่  15 ธันวาคม 2564                       
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้ง
ที่ 11/2564 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

 มติ เห็นชอบก าหนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 11/2564 ในวันพุธที ่15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meeting 
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4.7  เรื่อง การกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอพิจารณากลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.7 เอกสารลับ) 

มติ เห็นชอบผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนโยบาย   

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

- ไม่มี – 
 

เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 
 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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