
  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 6/2565 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุม SC1218 และ SC216 และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

 
วาระ  เรื่อง หน้า 

1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน                                                               2 
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ   3 
1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 7 
1.4 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม  7 

2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม     
2.1 ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  

สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
9 

3 เรื่องสืบเนื่อง   - ไม่มี -  9 

4 เรื่องพิจารณา  
 4.1 เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 

(สัญญา 2) อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต 
9 

4.2 เรื่อง  การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย 

10 

4.3 เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย   

10 

4.4 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครัง้ถัดไป 11 
5 เรื่องนโยบาย  - ไม่มี - 11 

6 เรื่องอ่ืนๆ  - ไม่มี - 11 

 
 
 
 
 
 



P a g e  | 1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 6/2565 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชมุ SC1218 และ SC216 และผ่านระบบ 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.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า)  
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 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี...รักษาการแทน) 
12. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี...รักษาการแทน) 
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) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2565 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การ 

ปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2565  
มติ รับทราบ 

 
1.1.2 งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร ์ประจ าปี 2565  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดจัดงานทักษิณวิชาการ ประจ าปี 2565 ภายใต้โครงการ            

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2565 โดยจัดพร้อมกับงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2565   
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

มติ รับทราบ 
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1.1.3  โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองพัทลุง 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองพัทลุง เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและการ
วิจัยเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง ณ ห้องประชุมศรีมาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จงัหวัดพัทลุง  

มติ รับทราบ 
 
1.1.4 การปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ    
วิทยาเขตพัทลุง โดยมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ของอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้มีความสวยงาม  

มติ รับทราบ 
 
1.1.5 การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ  “สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนม
มนุษย์ในภาคใต”้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

มติ รับทราบ 
 

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

มติ รับทราบ  
 
1.2.1.2 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 ด้วย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน          
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
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(EdPEx) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ ณ ห้อง
ประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/ห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลา  

มติ รับทราบ 
 

1.2.2.3 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร             
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้วย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ ขอให้แต่ละหลักสูตรทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในและ
ภายนอก ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนของ ทปอ. หรือสถาบันที่สังกัด เพ่ือจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ตาม
ภายในก าหนดเวลาต่อไป  

มติ รับทราบ 
 
1.2.2.4 การจัดท าทางลาดส าหรับนิสิตผู้พิการ (เพิ่มเติม) 

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงในการจัด
ท าทางลาดส าหรับนิสิตผู้พิการ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ แล้วนั้น ทั้งนี้  ได้ขออนุเคราะห์จัดท าทางลาด 
(เพ่ิมเติม) จ านวน 1 ห้อง  คือ ห้อง SC1449 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าเรียน
ส าหรับนิสิตผู้พิการ 

มติ รับทราบ 
 

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

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2565-2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565   

1. สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (กรอกข้อมูลเข้าระบบ CHECO) 
2. สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 

มติ รับทราบ 
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1.2.2.2 เรื่อง การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาโมเลกุล 
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ส าหรับปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ และปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล เพ่ือให้ใช้งานครุภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ และ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาโมเลกุล อยู่รวมกัน
ภายในห้องและหน้าห้อง ศก 319 ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้  คณะฯ จึงขออนุญาตฝ่ายบริหารวิทยาเขต
เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาโมเลกุล จ านวน 10 รายการ มายังอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 
(SC2412 - SC2413) 

มติ รับทราบ 

 1.2.2.3 แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยมีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต โดยให้มีการแต่งตั้งคณะท างาน ระดับส่วนงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมหาวิทยาลัยก าหนด และทั้งนี้จะก าหนดให้อาจารย์ต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตร
อบรม 1 หลักสูตร โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 

มติ รับทราบ 
 

1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 - ไม่มี -  

    
1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  

1.3.6.1  ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ก าหนดวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2566 โดยได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมกิจกรรมให้ครอบคลุมส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง  

มติ รับทราบ 
 

  1.3.6.3  ประธานสาขาวิชาเคมี 
  1. การวางแผนจัดท างบประมาณส าหรับการจัดซ้ือสารเคม ีวัสดุที่จ าเป็นเพ่ือใช้ 
ในห้องปฏิบัติการ  
  2. การวางแผนแนวทางรูปแบบการจัดท าหลักสูตรแบบพรีเมี่ยม เพ่ือใช้ใน              
ปีการศกึษา 2567  

มติ รับทราบ 
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1.3.6.4  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
การวางแผนการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567 แบบ         

กลุ่มหลักสูตร (Cluster) 4 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกจุลชีววิทยา วิชาเอกชีววิทยา
การแพทย์ และวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ   

มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะควรตั้งชื่อหลักสูตรแนวใหม่ให้น่าสนใจ ทันสมัย และ
ขอให้ทบทวนการจัดท าวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี หรือส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียก่อนด าเนินการ 

 
1.3.6.5  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์  ได้รับแจ้งจากพนักงานท าความสะอาดของอาคารปฏิบั ติ
การพลังงาน 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ว่ามีมอเตอร์ของเครื่องมือหนักสูญหาย ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่าเป็นมอเตอร์ส าหรับเครื่องสับพลาสติกซึ่งติดตั้งและต่อระบบไฟฟ้าประจ าอยู่ที่โรงอัดถ่านบริเวณหลัง
อาคารปฏิบัติการพลังงาน 2 ซึ่งคาดว่าเกิดแหตุการณ์เครื่องมือสูญหาย ในช่วงเทศกาลวันหยุด ระหว่างวันที่
13-17 กรกฎาคม 2565  

มติ รับทราบ โดยประธานในที่ประชุมให้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด และ 
แจ้งวิทยาเขตทราบ และคณะฯ จะท าการติตต้ังกล้องวงจรปิดมมุสูงเพ่ิม  

 
1.3.6.6  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

1. การวางแผนการใช้งบประมาณ และแผนกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี 2566  
2. อาคารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ท าการเปิดใช้การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว           

โดยมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์บางส่วนมาใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากอาคารมีการก่อสร้าง
มานาน จึงพบความเสียหายของครุภัณฑ์บางส่วนใช้งานไม่ได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟบางเฟส ทั้งนี้
ยังคงต้องปรับปรุงถนนทางเข้าพ้ืน และพ้ืนทีบ่ริเวณด้านหน้าให้สวยงาม 

มติ รับทราบ 
 
1.3.6.7  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ก าหนดการด าเนินการจัดโครงการ 
ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  

มติ รับทราบ 
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1.2.5 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จึงขอแจ้งขยายเวลา ภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  

มติ รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   
1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมทราบ  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1) 

มติ รับทราบ 

 
1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมน าผลงานวิจัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดง

โชว์ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand research expo 2022 ภายใต้ Theme “วิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศ สู่… ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่าวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดนิทรรศการศูนย์วิจัยชุมชน เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ผลงานเรื่อง “ศูนย์วิจัย
ชุมชนต าบลจองถนน : การจัดการทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืน ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง  

มติ รับทราบ 
 
1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 

  1.4.2.1 การสนับสนุนโควตาการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
2566 

คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดแผนการสนับสนุนโควตาการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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โครงการ การสนับสนุน จ านวนโควตา 
1. โควตาเพชรพะยอม  
 

การสนับสนุนโควตาแก่นักเรียนในพ้ืนที่ 
การดแูลองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 14 จังหวัดภาคใต ้

5 คน ต่อ อบต. 

2. โควตาความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) 

การสนับสนุนโควตาให้กับโรงเรียน / 
หน่วยงาน ที่มีความร่วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตร์ 

3 คน ต่อ โรงเรียน/หน่วยงาน 

3. โควตากล้าทานตะวัน การสนับสนุนโควตาแก่บุตรหลานศิษยเ์ก่า
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

10 คน 
(ได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษา 8,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของคณะฯ) 

4. โควตาครูแนะแนว 
 

การสนับสนุนโควตาจากครูแนะแนวใน
โรงเรียนต่างๆ 

5 คน ต่อ โรงเรียน 

 
ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการแนะแนวสัญจรไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยความร่วมมือจาก

คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา และนิสิต โดยตารางการแนะแนวอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่อโรงเรียน 

มติ รับทราบ 
 
1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

1.4.3.1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลบุคลากร
ตัวอยา่งด้านบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการบริการวิชาการ ประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อยางตอเนื่อง และเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลา
ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2564 ในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้ง
แผนการด าเนินงานพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน (คณะ
วิทยาศาสตร์) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

มติ รับทราบ 
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1.4.3.2. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสี
เขียว “BCG : Bio-Circular Green Economy”  
 

มติ รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    
2.1  เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที ่5/2565 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2565  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยฝ่ายเลขานุการได้อยู่ระหว่างการเสนอแจ้งเวียนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม จึงขอแจ้งผลพิจารณาให้ทราบอีกครั้ง  

มติ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่อง   
- ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองพิจารณา    
 4.1  เรื่อง รบัรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สัญญา 2) อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ (บทความวิชาการ) จ านวน 1 เรื่อง เพ่ือประกอบการประเมินต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สัญญา 2) ของ อาจารย์ ดร.ภูมนิ นุตรทัต 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.1) 

มติ เห็นชอบรับรองบทความทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต มีการ
เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมีคุณภาพสามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 
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4.2   เรื่อง  การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน  
เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา 0133 เคมีอนินทรีย์   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2) 

 มติ  เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย (ลับ)  

 
 4.3  เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0133 เคมีอนินทรีย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรชัย อินทะไชย โดยเสนอผลงานวิจัย จ านวน 7 เรื่อง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 2 ข้อ (1)  

(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4.4) 

มติ เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ จ านวน 7 เรื่อง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรชัย อินทะไชย ตามข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2565 (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.  
ข้อ 6. ผลการประเมินงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าย้อนหลัง 1 ปี ของผู้ขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมทั้งหมด 6,075.04  ชั่วโมง) 

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

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
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4.4   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 
ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 

ก าหนดทุกวันพุธที่  3 ของเดือน โดยในเดือนสิงหาคม 2565 ตรงกับวันพุธที่  17 สิงหาคม 2565                      
(งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.                
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ ห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่าน
ระบบ Cisco Webex Meeting  

 มติ เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 7/2565 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขต
พัทลุง และ ห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองนโยบาย  

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
- ไม่มี – 

เลิกประชุม เวลา 14.50 น. 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




