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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 11/2564 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป   
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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) 
6. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

(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.สิรยา สิทธิสาร.......รักษาการแทน) 
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) 
4.  นางกาญจนา ชูศิริ         เฉพาะวาระ 4.3 - 4.5  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
 1.1.1 เรื่อง ขอต้อนรับผู้ปฏิบัติหน้าทีร่ักษาการแทนประธานสาขาวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอต้อนรับและแนะน า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร          
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2564 จนกว่ากระบวนการสรรหาประธานสาขาวิชาจะแล้วเสร็จ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการสรร
หาประธานสาขาวิชาฯ 

 มติ  รับทราบ 
 
 1.1.2 เรื่อง ขอแสดงความยินดีการได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รับแต่งตั้ งด ารงต าแหน่งคณบดี               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564   

 มติ  รับทราบ 
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 1.1.3 เรื่อง ขอแสดงความยินดีการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสาขาวิชา 
 คณ ะวิทยาศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.คมกริช                
โชคพระสมบัติ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ อีกวาระนึง โดยมีผล
ตั้งแตว่ันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี 

 มติ  รับทราบ 
 
 1.1.4 เรื่อง ปฏิทินในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 
 คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าปฏิทินคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือมอบให้แก่บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนระดับมัยธมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ เนื่องในวาระดิถี
ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565  

 มติ  รับทราบ 
 
 1.1.5 เรื่อง การตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมด้วย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทั กษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับฟัง
แนวทางและค าแนะน าในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแง่ของ "เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" เพ่ือวิจัย ฟ้ืนฟู รักษา 
สืบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ สุนทรีย์ และภูมิปัญญา และในส่วนของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น หากจะแก้ปัญหาจ านวนผู้เรียนและเพ่ือให้ตอบโจทย์โลกอนาคต และบริบทของมหาวิทยาลัย 
ควรเน้นไปในแนวทางวิทยาศาสตร์ 4.0 หรือ วิทยาศาสตร์ BCGs  

 มติ  รับทราบ 
 

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

 มติ  รับทราบ 
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1.2.1.2 เรื่อง รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 
2565) ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.2) 

 มติ  รับทราบ 
 
1.2.1.3 เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รอบ 6 เดือน ใน

ระบบ E-SAR  
ตามที่  มหาวิทยาลัยได้แจ้งแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2564) ในระบบ E-SAR ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร  

 มติ  รับทราบ 
 

1.2.1.4 เรื่อง การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 2564 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่  2901/2564  ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้การตรวจสอบพัสดุ     
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว ปรากฏผล โดยรายงานไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 ดังนี้     

1. ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ  จ านวน  7,727  รายการ  
2. ครุภัณฑ์ที่ช ารุดในระบบบัญชี 3 มิติ    จ านวน    104  รายการ  
3. ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ  ในระบบ 3 มิติ    จ านวน    280  รายการ  
    นอกระบบ 3 มิต ิ  จ านวน      13  รายการ   
4. ครุภัณฑ์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งาน รอโอนให้หน่วยงานอื่น ในระบบบัญชี 3 มิติ  
       จ านวน    740  รายการ  
พร้อมนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุ

ช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 3665/2564   
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของรายการครุภัณฑ์ที่ช ารุดและ
เสื่อมสภาพ โดยต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เพ่ือแต่งตั้ งกรรมการจ าหน่ายพัสดุ
ต่อไป 

 มติ  รับทราบ 
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1.2.2   เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1.2.2.1 เรื่อง สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565-2566   
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 

2565–2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565-2566 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 
2564  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 

 มติ  รับทราบ 
 

1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ไม่มี 
  

1.2.4   เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  
1.3.6.1  ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

การประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้  

1. การลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564  
2. การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับบุคลากร 

ในสาขาวิชาทราบ 
3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA  

ในแต่ละข้อ  

 มติ  รับทราบ 
 
1.3.6.2  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับบุคลากรใน
สาขาวิชาทราบ 
 2. สาขาวิชาฯ ร่วมก าหนดรูปแบบการปรับปรุงหลักสูตรแบบหลอมรวมระหว่างหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 
2566 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 จัด
ให้มี 2 วิชาเอก และโครงสร้างหลักสูตรก าหนดใช้วิชาแกนบังคับร่วมกัน 

 มติ  รับทราบ 
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  1.3.6.3  ประธานสาขาวิชาเคมี 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ระดับสาขาวิชาเคมี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 นั้น โดยได้ด าเนินการแจ้งให้บุคลากรในสาขาวิชาเคมีทราบเพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานต่อไป  

 มติ  รับทราบ 
 

1.3.6.4  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
1. วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการแนะแนวสัญจรสาขาวิชา

ชีววิทยาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ และแบ่งปันหลักสูตรใน            
คณะวิทยาศาสตร์ กับโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยาใน
การร่วมด าเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  

2. ที่ประชุมสาขาวิชาชีววิทยา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการ
ก าหนดคุณสมบัติ (เพ่ิมเติม) ในการรับสมัครพนักงานพิเศษ ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก ด้านชีววิทยา หรือสัตววิทยา หรือนิเวศวิทยา จ านวน 1 อัตรา (ทดแทนการลาออกของ อาจารย์ ดร.              
สืบพงศ์ สงวนศิลป์) โดยให้มีวิทยานิพนธ์ที่ส าเร็จการศึกษา หรือ ผลงานวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา 

 มติ  รับทราบ 
 
1.3.6.5  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2566 มีการปรับปรุงชื่อเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
Bachelor of Science Program in Material Physics and Nanotechnology 

 มติ  รับทราบ 
 
1.3.6.6  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่ งแวดล้อม  มีก าหนดการประชุมสาขาวิชา
ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยบรรจุวาระเพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 รวมทั้งติดตามการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

มติ  รับทราบ 
 
 
 



P a g e  | 8 
 

 
1.3.6.7 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

จากการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2564 มีการแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบกลุ่ม
หลักสูตร (Cluster) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี) เพ่ือเปิดรับนิสิต
ในปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เนื่องจากมีวิชาเอกที่มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละวิทยาเขต และสังกัดต่างสาขาวิชา  

ประธานในที่ประชุม ให้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางการบริหารจัดการ 
ร่วมกันต่อไป 

 มติ  รับทราบ  
 

1.2.5 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
ไม่มี 

 
1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   

1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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ล าดับ เรื่อง/มติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เรื่อง ระดับข้ัน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

มติ เห็นชอบระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี) 
มีการปรับวิธีการวัดผลและการสอน ส่งผลให้นิสิตได้ระดับขั้น F 
ลดลง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีข้ึน อาจจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2. รายวิชา 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) ซึ่งมีทีมผู้สอน
จ านวนหลายท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มีก าหนดคะแนน
สอบ 85% และการส่งงาน 15% นั้น เนื่องจากก าหนดสัดส่วน
ของการประเมินผลคะแนนสอบสูง จึงเห็นควรในภาคเรียนที่ 
2/2564 ให้ออกแบบก าหนดการวัดผลด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม
เพ่ือกระจายคะแนน 
3. รายวิชา 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) กลุ่ม 
P104 มีนิสิตได้ระดับขั้น F (57 คะแนน) เนื่องจากไม่เข้าสอบ
ปลายภาค ให้ตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559  

1. ส่งระดับขั้นไปยังมหาวิทยาลัย 
2. มอบฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตและเสนอแนะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ล าดับ เรื่อง/มติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. รายวิชาที่ค้างส่งระดับข้ัน จ านวน 4 รายวิชา ให้ผู้สอนสง่
ระดับข้ันที่ผ่านการประกันคุณภาพมายังคณะฯ ภายในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564   
5. รายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ I ให้ด าเนินการประเมินผลการแก้
สัญลักษณ์ I ให้แล้วเสร็จตามก าหนดของมหาวิทยาลัย (ภายใน
ภาคเรียนที่ 2/2564) 
6. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับขั้น คณะวิทยาศาสตร์ 
ควรมีผู้แทนแต่ละสาขาวิชาในการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

2 เรื่อง สรรหาประธานสาขาวิชาชีววิทยา และประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มติ  เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธาน
สาขาวิชาชีววิทยา  และประธานสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลับ)  

อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาประธานสาขาวิชา  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- หัวหน้าส านักงาน 

3 เรื่อง โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบกลุ่มหลักสูตร 
(Cluster) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (5 วิชาเอก)  
หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ  
คณะวิทยาศาสตร์ 

เสนอคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือพิจารณาเสนอฝ่ายวิชาการต่อไป   รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
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ล าดับ เรื่อง/มติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มติ  เห็นชอบโครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
(4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบกลุ่มหลักสูตร 
(Cluster) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  

4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มติ  เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยให้
สาขาวิชาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ/
สาขาวิชา พร้อมแบบข้อมูลประวัติ (เท่าที่มีข้อมูลหรือทราบ
ข้อมูล) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเสนอชื่อต่อไป  

1. มอบสาขาวิชาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ/สาขาวิชา พร้อม
แบบข้อมูลประวัติ (เท่าท่ีมีข้อมูลหรือทราบข้อมูล)  

2. น าเข้าวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งนี้ 

หัวหน้าส านักงาน 

5. เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา
อธิการบดี 
มติ  เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีภูมิล าน าอยู่ในจังหวัดสงขลา  
จ านวนหนึ่งคน และจังหวัดพัทลุงจ านวนหนึ่งคน (ลับ) 

เสนอรายชื่อไปยังสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงาน 
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ล าดับ เรื่อง/มติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. เรื่อง การกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (วาระลับ) 
มติ  เห็นชอบผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน                 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

แจ้งบุคลากรรับทราบผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- หัวหน้าส านักงาน 
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1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 

  ไม่มี 
 

1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
  1.4.2.1 เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โครงการ YOUNG SMART TSU 2022  

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะนิติศาสตร์ วิทยา
เขตพัทลุง ได้การด าเนินการเพ่ือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบท่ี 1 การ
รับด้วย Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2565 โควตาพิเศษ “โครงการ YOUNG SMART TSU 2022” โดยมี
จ านวนผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรที่เปิดรับ ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 รวม 
วท.บ.คณิตศาสตร์ 1 9 10 
วท.บ.วิทยากรคอมพิวเตอร์ 5 13 18 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - 2 2 
วท.บ.เคมี 3 4 7 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 4 6 10 
วท.บ.ชีววิทยา 4 7 11 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 5 5 

รวม 17 46 63 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 

 มติ  รับทราบ 
 

1.4.2.2 เรื่อง การถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบของการ

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและตอบโจทย์ในยุค 
New normal ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่
เวลา 12.00-13.00 น. โดยหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ตามวิธีการและสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละหลักสูตร  

 มติ  รับทราบ 
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 1.4.2.3  การก ากับดูแลนิสิตเข้าพื้นที่เพื่อการเรียนในรูปแบบ On-site 
ตามที่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน ได้เข้ารับการกักตัว ณ หอพักนิสิต เป็นเวลา 

14 วันครบตามก าหนด ภายใต้มาตรการและแนวปฏิบัติ TSU.PT Sandbox ระยะที่ 1 และได้มีการเข้าพ้ืนที่ใน
คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนในรูปแบบ On-site จึงขอให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการก าชับนิสิตให้อยู่
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และกลับเข้าหอพักนิสิตตามเวลาที่ก าหนด 

 มติ  รับทราบ 
 
1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
   1.4.3.1 โปรแกรมอบรมออนไลน์ “SciTSU4Life” 
ฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดโปรแกรมอบรมออนไลน์ 

“SciTSU4Life” จ านวน 6 โปรแกรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 19 
กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านโปรแกรม cisco webex 

 มติ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 2.1  เรื่องผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  

ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และไดแ้จ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น     
มีมตริับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 9 
เดิม   หัวหน้าสาวนงานวิชาการ 
แก้ไขเป็น หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 7 
เดิม   ใสการเข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท  
แก้ไขเป็น ในการเข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท 

มติ รับรองรายงานการประชุมตามผลการแจ้งเวียน 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง    
3.1   เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สาขาวิชาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ/สาขาวิชา พร้อมแบบข้อมูลประวัติ (เท่าที่มีข้อมูลหรือ
ทราบข้อมูล) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 3.1) 

มติ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
3 ชื่อ (ลับ)  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา   
 4.1  เรื่อง การแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้
สัญลักษณ์ I (Incomplete) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 รายวิชา 

1. รายวิชา 0209101 ฟิสิกส์ 1 กลุ่ม P101 (นิสิต จ านวน 2 คน)  
2. รายวิชา 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 กลุ่ม P101 (นิสิต จ านวน 2 คน)  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.1) 

มติ เห็นชอบการแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 2 รายวิชา 
 

4.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เพิ่มเติม) 

เหตุผล 

อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม  เพ่ือให้การเปิดสอนรายวิชาและขอบเขตงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตรมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด  อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2) 
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มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561  โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป 

 
  4.3  เรื่อง  การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ชวยศาสตราจารย์ ของ อาจารย ์ดร.คณิดา สินใหม และอาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ              

ยื่นเอกสารขอประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 1806 เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

       2. อาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ยื่น
เอกสารขอประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 5306  วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม    

มติ  เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม และอาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์ (ลับ)  

 
4.4 เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน เพื่อ

ขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.4) 

 มติ  เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ (ลับ)  

 
 4.5  เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ โดยเสนอผลงานวิจัย (บทความวิจัย) จ านวน 6 เรื่อง ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
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ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 2 ข้อ (1) เพ่ือเสนอให้ความเห็นไปยังสภา
วิชาการผ่านฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.5) 

  มติ เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ตามข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 1 ข้อ 7) ในเรื่องข้อ 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 
 เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ.  
 ข้อสังเกตและเสนอแนะ 

ควรมอบผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนการเสนอผลงานวิจัย
เรื่องที่ 6 (ผลงานวิจัยที่อยู่ในวารสารเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2) เนื่องจากมีการเสนอ
ผลงานวิจัยที่อยู่ในวารสารเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 แล้ว อาจท าให้ผลงานวิจัย เรื่องที่ 6 
ลดคุณภาพลง  

ข้อ 6.  ผลการประเมินงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าย้อนหลัง 1 ปี ของ ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมทั้งหมด 3,046.04  ชม.) 

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

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

 
4.6  พิจารณาการจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science 

and Technology Social Innovation Unit: Sci SIU) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

การจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology Social 
Innovation Unit: Sci SIU) เพ่ือเป็นขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นระบบ 

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.6) 
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มติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้น าแบบเสนอขอรับการจัดตั้งหน่วยเฉพาะทางคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมและน า
กลับมาเสนอเพ่ือพิจารณาในวาระสืบเนื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้ง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้เพ่ิมเติมข้อมูลของการจัดตั้งหน่วยฯ ในบทบาทหน้าที่ พันธกิจ ให้มีรายละเอียดความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ิมข้อมูลให้มกีารจัดอยู่ในโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์  
  

4.7  เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนงานละไม่เกิน 1 ชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ 1 

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.7) 

   มติ เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
จ านวน 1 ชื่อ (ลับ)  
 

4.8  เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  เสนอพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 (รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 4.8) 

มติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้น า (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศิษย์เก่า
ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
และน ากลับมาเสนอเพ่ือพิจารณาในวาระสืบเนื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้ง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ข้อ 3 ความหมายของ ศิษย์เก่า ให้รวมถึงศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ 
2. ข้อ 4 ประเภทของรางวัล มีจ านวนหลายด้าน ควรปรับให้มีจ านวนด้านประเภท 
 ของรางวัลลดลง  
3. ข้อ 8 องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ไม่ควรระบุจ านวน 
4. ควรจัดท าประกาศขึ้นอีกฉบับ ส าหรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาส 

 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบต่างๆ    
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4.9   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งถัดไป    
ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 

ก าหนดทุกวันพุธที่  3 ของเดือน โดยในเดือนมกราคม 2565 ตรงกับวันพุธที่  19 มกราคม 2565                       
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่  19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meeting  

 มติ เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meeting  

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนโยบาย   

ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  เรื่อง การจัดหารายได้  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน) เสนอแนะการจัดท าผลิตภัณฑ์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นจุดแข็งในการจัดหารายได้ เช่น การเพาะพันธุ์ปลา  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) ให้ข้อมูล

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขอจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน และมีแผนจัดท าผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับผลงานงานวิจัยและอ่ืนๆ   

มติ รับทราบ  
 

6.2  เรื่อง แนวคิดการจัดท าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) เสนอที่

ประชุมเพ่ือขอแนวคิดในการจัดท าหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์  โดยที่ประชุมร่วมเสนอแนวทางการจัดท า
หลักสูตร ดังนี้  

การจัดท าหลักสูตรสองปริญญา 
ควรเริ่มจากหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน อาทิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คู่กับ 

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน โดยศึกษาการจัดท าหลักสูตร
สองปริญญาได้จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การจัดท าหลักสูตรบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน 
เพ่ิมความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการหลวมรวมหลักสูตรร่วมกัน หรือจัดท า

หลักสูตรใหมท่ีข่้ามศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ การจัดท าหลักสูตรต่อเนื่อง   
มติ รับทราบ  
 

เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 
 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หวัหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


