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ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
2.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชติตระการ) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า)  
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) 
5. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
9. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
10. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล)  
11. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี) 
12. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
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13. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
14. 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       เฉพาะวาระท่ี 4.2 
5. นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น      เฉพาะวาระท่ี 4.4 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ  

 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม ในฐานะ
กรรมการ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมในวาระที่ 4.9 และผู้เข้าร่วมประชุมขออนุญาตออกจากห้องประชุมใน
วาระท่ี 4.8 และ วาระ 4.9  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 เรื่อง งานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2565 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก าหนดจัดงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 

ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพ่ือ
น าเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 
กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง และ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมศิลปินแดนใต้ โนราห์ วงดนตรี ทุกค ่าคืน  

มติ รับทราบ 
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1.1.2 เรื่อง การลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
 ตามที่ได้ยื่นลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565          
เป็นต้นไป เพ่ือด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐาน พัทลุง แต่เนื่องจาก
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยจะต้องลาออกภายใน 180 วัน หลังจากรับต าแหน่งอ่ืนที่สูงกว่า จึงต้องลาออกจาก
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

มติ รับทราบ 
 

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

 1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

มติ รับทราบ 
 
 1.2.1.2 เรื่อง รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ประจ าปี 
การศึกษา 2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งรายงานการตรวจ
ประเมิน (Feedback Report) เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป  
สรุปผลการประเมิน (Band Number) 

- ระดับการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการ (Process Scoring Band) = Band 1 
- ระดับการประเมินในภาพรวมด้านผลลัพธ์ (Result Scoring Band) = Band 1 

หมวด หัวข้อ คะแนนเต็ม % คะแนนที่ได ้

1. การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 70 25 17.50 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้าง
ประโยชน์ให้สังคม 

50 20 10.00 

ผลคะแนนรวม 120  27.50 

2. กลยุทธ์ 

2.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 45 20 9.00 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 40 20 8.00 

ผลคะแนนรวม 85  17.00 
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หมวด หัวข้อ คะแนนเต็ม % คะแนนที่ได ้

3. ลูกค้า 

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 20 8.00 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 20 9.00 

ผลคะแนนรวม 85  17.00 

4. การวัด การ
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 

45 15 6.75 

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ 

45 20 9.00 

ผลคะแนนรวม 90  15.75 

5. บุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 40 20 8.00 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 20 9.00 
ผลคะแนนรวม 85  17.00 

6. ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างาน 45 20 8.00 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 40 15 9.00 
ผลคะแนนรวม 85  15.00 

คะแนนรวม หมวด 1 - 6 550  109.25 
 

7. ระบบปฏิบัติการ 

7.1 กระบวนการท างาน 120 15 18.00 

7.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 80 15 12.00 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 80 15 12.00 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับ
ดูแลองค์กร 

80 20 16.00 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด
และกลยุทธ์ 

90 15 13.50 

ผลคะแนนรวม หมวด 7 450  71.50 

รวมทั้งสิ้น 1,000  180.75 

มติ รับทราบ 
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1.2.1.3 เรื่อง การลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)  

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณก าหนดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน
วิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการลงนามในเอกสารค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว  โดยมีตัวชี้วัด TSU 
จ านวน 22 ตัวชี้วัด 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.3) 

มติ รับทราบ 
  

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

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา         
2565-2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565   

1. สถานการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (กรอกข้อมูลเข้าระบบ CHECO) 
2. สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (10 หลักสูตร) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 

มติ รับทราบ 
 

1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ไม่มี - 

 
1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  

    1.2.4.1  ประธานสาขาวิชาเคมี 
ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 

3-7 ตุลาคม 2565 โดยสาขาวิชาเคมี ก าหนดเปิดบ้าน “รู้จักเคมี TSU กันเถอะ” ในวันที่ 4 -5 ตุลาคม 2565  

มติ รับทราบ 
 

1.2.4.2  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 

3-7 ตุลาคม 2565 โดยสาขาวิชาชีววิทยา ก าหนดเปิดบ้าน “สนุกกับชีววิทยา” ในวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2565  

มติ รับทราบ 
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1.2.4.3  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 

3-7 ตุลาคม 2565 โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ ก าหนดเปิดบ้าน “สนุกกับฟิสิกส”์ ในวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2565  

มติ รับทราบ 
 

1.2.4.4  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 

3-7 ตุลาคม 2565 โดยสาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  ก าหนดเปิดบ้าน “เปิดโลก
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 3 -4 ตุลาคม 2565  

มติ รับทราบ 
 

1.2.5  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
 - ไมม่ี - 

 
1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   

1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 

 เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่อง การแก้ระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

มติ เห็นชอบการขอแก้ไขระดับขั้นรายวิชา 0225215            
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่ม 
P101 -  P105 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   

เสนอวาระเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตพัทลุง สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2565 โดยมีมติ 
เห็นชอบการขอแก้ไขระดับขั้น 

รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
 

2 เรื่อง รบัรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมิน 
เพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญา 2)  
อาจารย์ ดร.พิมประภา  ชัยจักร 
มติ เห็นชอบรับรองบทความทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.
พิมประภา  ชัยจักร มีการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด และมีคุณภาพสามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือต่อ

1. แจ้งมติไปยังฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัย   
ได้มีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ 

- รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
- คุณอรวรรณ หนูนุ่น 
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 เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน สัญญา 2  
ข้อสังเกตและเสนอแนะ  
ผู้ยื่นขอต่อสัญญาได้ยืนยันรับรองผลงานทางวิชาการมีผู้ร่วม         
ในผลงานเป็นนิสิตไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยให้
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนด าเนินการต่อไป 

เข้มงวดในการตรวจสอบ
คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการอย่างรอบด้าน ดังนั้น 
คณะฯ จึงน ากลับมาทบทวน
การกลั่นกรองและรับรอง
คุณภาพผลงานวิชาการใหม่ 
ในการประชุมครั้งนี้  
(วาระที่ 4.4) 

3 เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ฉบับปี พ.ศ. 2562   
มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

แจ้งมติไปยังคณะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อพิจารณา
และด าเนินการต่อไป 

รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
 

มติ รับทราบ 
 
1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
1. คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกถึงพระคุณครูผ่านโครงการ       

“ร้อยดวงใจ วันทา บูชาครู ประจ าปีการศึกษา 2565” วันที่ 29 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.           
เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

2. ตามท่ี ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดจัดกิจกรรม Live Talk เตรียมพร้อม
รับนิสิต ปีการศึกษา 2566 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีก าหนด Live Talk ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. 
เป็นต้นไป ผ่าน Facebook Live  

3. ด้วยในปีการศึกษา 2566 ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดการเปิดรับ
สมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยTCAS รอบที่ 1 Portfolio ก าหนดเปิดรับจ านวน 2 
รอบ (รอบ 1/1 และ รอบ 1/2) โดยรอบ 1/1 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 26 ตุลาคม 2565  

มติ รับทราบ 
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1.4.2  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 

2565 เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 11,230 คน ประกอบด้วย  
   1.1 ผู้เข้าชมงาน จ านวน 10,191 คน  
    1.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  

และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,039 คน 
2. ศูนย์ สอวน. ม.ทักษิณ ก าหนดจัดการอบรมให้กับนักเรียน ค่ายที่ 1 ดังนี้  
    2.1 ค่ายการอบรมสาขาเคมี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียน

เดชะปัตตนยานุกุล จังหวัดปัตตานี และ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง  
   2.2 ค่ายอบรมสาขาชีววิทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2  - 16 ตุลาคม 2565 จัดขึ้น       

ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนสตูล จังหวัดสตูล 
3. ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ       

ระดับนานาชาติ  The 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial 
Applications 2022 (ICoMEIA 2022) ภาย ใต้ ความร่ วมมื อระหว่ าง  The Institute of Engineering 
Mathematics (IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 6 -7 
ตุลาคม 2565 ด้วยรูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ
ทั่วไป มีการน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ วิศวกรรม และการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม  

มติ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

2.1  เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2565  

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตเสนอแจ้งเวียนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม และแจ้งผลการแจ้งเวียนต่อไป 

มติ  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง  

 - ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง พิจารณา  
4.1   เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพ่ิมเติม อาจารย์ ดร.จักรี  บุญละคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้
ขอบเขตงานวิจัยของหลักสูตรมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เป็นต้นไป 

 มติ  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

4.2  เรื่อง การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ของรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทความวิจัย)  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0145 
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 2 (3)  ได้เสนอผลงานวิจัย  (บทความวิจัย) จ านวน  26 เรื่อง ของ            
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี เพ่ือให้ความเห็นไปยังสภาวิชาการผ่านฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล  

มติ  เห็นชอบรับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน 26 เรื่อง ของ รองศาสตราจารย์ 
ดร.กนกพร สังขรักษ์ ในการขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ ในประเด็น 
ดังนี้  

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 
2. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 
3. ผลการประเมินงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าย้อนหลัง 1 ปี ของ ผู้ขอก าหนด 

ต าแหน่งทางวิชาการ (ปีการศึกษา 2563) 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

1. ภาระงานสอน  3,050.99  ชั่วโมง 
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  17,513.31 ชั่วโมง 
3. ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,663 ชั่วโมง 
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รวมทั้งหมด 22,227.30 ชั่วโมง 
  ภาระงานขั้นต ่าของผู้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  ปีการศึกษา 2563 
ผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง    

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2564 

ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
ให้ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขี ยน

รายละเอียดในแบบ ก.พ.อ. 03 ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ และรูปแบบการเขียน
ผลงานทางวิชาการตามหลักการเขียนบรรณานุกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป  
 

4.3   เรื่อง พิจารณาเสนอผลงานวิจัยเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ เสนอที่ประชุมพิจารณา  
การเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีด าเนินการเพ่ือขอรับรางวัล วิธีที่ 1              
ส่วนงานเสนอชื่อผลงานวิจัย โดยต้องมีมติรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน และสามารถเสนอ
ชื่อผลงานวิจัยได้มากกว่า 1 ผลงาน 

การเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 
1. รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ผลงาน 

ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน ้าทิ้งโรงงาน 
แปรรูปปลาทูน่า และการศึกษาคุณลักษณะ 

ผู้วิจัย :  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์  สัดส่วน 100% 
2. รางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคม จ านวน 1 ผลงาน 

ชื่อผลงานภาษาไทย: โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบโรงสกัดโพแทสเซียมจาก 
เถ้าชีวมวลในโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ผู้วิจัย:  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์  สัดส่วน 50% 
   นางนิษา ไพจิตร    สัดส่วน 50%    

  มติ เห็นชอบรับรองการเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้าพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2 เรื่องดังกล่าว  
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 ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
1.  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจ านวนมาก แต่มีการเสนอ 

ผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัลยังมีจ านวนไม่มากนัก  
2. มอบประธานสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 กรณีเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล วิธีที่ 1 ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งเวียนพิจารณา
ขอมติรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าของผลงานสามารถเสนอผลงานตนเองเข้า
รับรางวัลโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยได้  

 
4.4   เรื่อง ทบทวนการรับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน

มหาวิทยาลัยของ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 
ตามที่ อาจารย์ ดร.พิมประภา  ชัยจักร เสนอผลงานประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญา 

(พนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2) จ านวน 2 เรื่อง โดยผ่านมติความเห็นชอบของการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันพุธที่ 10  สิงหาคม  
2565 แล้วนั้น โดยมีบทความทางวิชาการ คือ 

1. Chaijak, P. and Thipraksa J. 2022. Improved performance of a novel 
model laccase-based microbial fuel cell (LB-MFC) with edible mushroom as a whole-cell 
biocatalyst. Polish Journal of Environmental Studies. 31(5): 1-5. 

2. Chaijak, P., Thipraksa, J. and Michu, P. 2022. Melanoidin removal and 
electricity generation of palm oil mill effluent by oxidoreductase producing consortium with 
air-cathode microbial fuel cell. Pollution. 8(4): 1127-1136. 

แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการอย่างรอบด้าน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการทบทวนการกลั่นกรองและรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการข้างต้น   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนกลัน่กรอง
และรับรองคุณภาพผลงานวิชาการทั้ง 2 เรื่อง เพ่ือประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 ของอาจารย์ ดร.พิมประภา  ชัยจักร  

มติ ไม่รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการทั้ง 2 เรื่อง โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1.  ข้อสังเกตความเรียบร้อยของบทความ พบความไม่เรียบร้อยในหลายจุดทั้งเรื่องของ 
ภาษา การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนเอกสารอ้างอิง 
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2.  ให้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่องใหม่ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
ตามเณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และน าเข้าพิจารณากลั่นกรองและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการอีกครั้ง       
ในการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2565 

 
4.5   เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและ 

ภูมิปัญญาชุมชน   
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จ านวนไม่เกิน 1 ชื่อ 

 มติ เห็นชอบเสนอชื่อ อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและ 
ภูมิปัญญาชุมชน  
 

4.6   เรื่อง โครงการ 5 ทศวรรษ วิทยาศาสตร์ ทักษิณ   
   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2520 ในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง
เป็น 1 ใน 3 คณะดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ เริ่มเปิดด าเนินการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดย
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม น าไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาชุมชนมา
โดยตลอด ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2569 คณะวิทยาศาสตร์ จะมีอายุครบ 50 ปี (5 ทศวรรษ) จึงมีแนวคิดที่จะจัดให้
กิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 5 ทศวรรษ โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2569 
โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนภาคีความร่วมมือที่ดีของคณะ
วิทยาศาสตร์   

  หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมและ
รูปแบบกิจกรรม 5 ทศวรรษ วิทยาศาสตร์ ทักษิณ 

  มติ เห็นชอบในหลักการจัดกิจกรรม 5 ทศวรรษ วิทยาศาสตร์ ทักษิณ โดยให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางการด าเนินงาน และให้งบประมาณในการ
บริหารงานตั้งต้นปีละ 50,000 บาท และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็น
ระยะ  

 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดตั้งกองทุนส าหรับนิสิต และจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
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4.7   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 
ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน

ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยในเดือนตุลาคม 2565 ตรงกับวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ฝ่ายเลขานุการ 
จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2565 ใน
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ ห้อง 
SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

 มติ เห็นชอบการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 9/2565 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขต
พัทลุง และ ห้อง SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 
 

4.8   เรื่อง การกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ประเภทลูกจ้างของส่วนงาน (วาระลับ) 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทลูกจ้างของส่วนงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพื่อจ้างต่อไปในปีงบประมาณถัดไป  

มติ เห็นชอบพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน       
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทลูกจ้างส่วนงาน (ลับ) 
 

4.9   เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วาระลับ) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการ

สรรหาประธานสาขาวิชาเคมี และประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะครบวาระ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 

 มติ  เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาเคมี และ       
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (ลับ) 
 

4.10  เรื่อง พิจารณาการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  โดยมีแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และ/หรือคณะ แต่เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มีงบประมาณที่จ ากัด โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมไว้ที่ร้อยละ 2 ของงบประมาณ
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เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร (ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย) และมีงบประมาณในส่วนของค่าธรรมเนียมการ
วิจัยในส่วนของเงินรายได้ส่วนงานรวมงบประมาณสนับสนุนการวิจัยประมาณ 325,000 บาทต่อปีงบประมาณ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ เสนอที่ประชุมพิจารณา 
หลักเกณฑก์ารสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 

 มติ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะประกอบการ
ตัดสินใจแก่คณบดตี่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนโยบาย  

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 
 

เลิกประชุม เวลา  15.40 น. 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  

 

 
(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


