
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/2564 

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป   
ณ  ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC315 วิทยาเขตสงขลา 

 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์) 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
6. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน)  
7. ประธานสาขาวิชาเคมี  กรรมการ    
 (ผู้ช่วยศาตราจารย์วรากร วิศพันธ์)         
8. ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์  กรรมการ    
  (อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ) 
9. ประธานสาขาวิชาชีววิทยา             กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
10. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
11. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
12. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง) 
14. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
15. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  อยู่เย็น) 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  จันทรชาติ)  
 
เริ่มประชุมเวลา  13.10 น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 ขอต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอต้อนรับและแนะน าประธานสาขาวิชา (คณะกรรมการประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์โดยต าแหน่ง) โดยได้รับการแต่งตั้งประธานสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
ดังนี้    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์ 
 ด ารงต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาเคมี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม   
 ด ารงต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
3. อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 
 ด ารงต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มติ รับทราบ 

 
1.1.2 การแต่งตั้งประธานประธานโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ  

คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทอง ด ารงต าแหน่ง 
ประธานโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป   

มติ รับทราบ 
 

1.1.3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 มกราคม 2564  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

1.  อาจารย์ ดร. รังสฤษฎ์ อินทรโม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6133) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 (วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับ

เรื่องผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์) 
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2.  อาจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (0133) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 (วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ได้รับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์) 

มติ รับทราบ 
 

1.1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)      

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดหลัก TSU05 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ส่งรายงานผลการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ส่วนที่ ตัวช้ีวัด คะแนน 

ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (30%) 20.81 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (30%) 22.79 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (40%) 40.00 

รวม  (100%) 83.60 

 หมายเหตุ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 
คณะวิทยาศาสตร์มีผลคะแนนรวม 82.03 แบ่งคะแนนดังนี้ ส่วนที่ 1 : 20.81  ส่วนที่ 2 : 24.08  
ส่วนที่ 3 : 37.14  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติ รับทราบ 

 
1.1.5 ค ารับรองปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับค่าเป้าหมายตาม 

เกณฑ์การก าหนดค่าความท้าทายส าหรับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ รับทราบ 
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1.2   เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   
    1.2.1.  การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ด าเนินการตามมติการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
พิจารณาเอกสารต ารา เพื่อประกอบการขอก าหนด 
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร  แซ่วัน 

จากการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน       
มีการตอบรับจ านวน 1 ท่าน และไม่ขอรับการ
ทาบทามจ านวน 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้คณะฯ พิจารณา
ทาบทามต่อไป ทั้งนี้ มอบคุณกาญจนา ชูศิริ 
ด าเนินการต่อไป 

เรื่อง ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ แบบมีเงื่อนไข 

แจ้งมติต่อฝ่ายวิชาการ โดยมีก าหนดเสนอเข้า
พิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ เดือนมกราคม 
2564  

เรื่อง การเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์ (9 หลักสูตร) 

ฝ่ายวิชาการ อนุมัติการเสนอโครงการปรับปรุง
หลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร และอยู่ระหว่างรอ
การอนุมัติหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ฝ่ายวิชาการ  

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 
เรื่อง การขอประเมินผลการสอน และผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนด ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ของ อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ 

แจ้งมติไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ มอบ
คุณกาญจนา ชูศิริ ด าเนินการต่อไป 

เรื่อง พิจารณาระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563  
 

1. ส่งระดับขั้น / และการขอแก้สัญลักษณ์  I ต่อ
มหาวิทยาลัย  
2. คณะฯ ได้รวบรวมระดับขั้นรายวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และแจ้งผลการ
เรียน/ข้อคิดเห็นจากผู้สอน ต่อสาขาวิชา/คณะ    
ต้นสังกัดของนิสิต เพ่ือรับทราบและร่วมหาทาง
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้ระดับขั้น F ต่อไป 

มติ รับทราบ 
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1.3   เรื่องแจ้งจากกรรมการ 

1.3.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร   
1.3.1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 18 มกราคม 2564  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1.1) 

 ประธานสาขาวิชาชีววิทยา ขอให้ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 
7,000 บาท ในโครงการบูรณาการชีววิทยาในชุมชน เนื่องจากยังไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว 

มติ รับทราบ 
 

   1.3.1.2 ค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2563 รอบเดือนมกราคม 2564 (1 มิถุนายน 2563 – 20 มกราคม 2564) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1.2) 
มติ รับทราบ 

 
1.3.2   เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  

1.3.2.1 ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศส าหรับผู้ปกครอง 
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ได้พัฒนาระบบ 

สารสนเทศส าหรับผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ผ่าน
เว็บไซต์ http://www.tsu.ac.th เลือกเมนู นิสิต/การศึกษา       นสิิตปัจจุบัน         ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้ปกครอง  

มติ รับทราบ 
 
      1.3.2.2 การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปี 
การศึกษา 2565 โดยมีก าหนดการส่งเล่ม มคอ.2  มคอ.3 (ฉบับย่อ) และแบบเสนอหลักสูตร ต่อฝ่ายวิชาการ 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  โดยจะประชุมร่วมกับประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เพ่ือแจ้งแนวทางการด าเนินการต่างๆ เช่น  ด้านการบริหารจัดการเอกสาร  
ด้านการเงิน/การเบิกจ่าย และการจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

มติ รับทราบ 
 
 

http://www.tsu.ac.th/
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   1.3.2.3  ทุนการศึกษาจากรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล 
ด้วย รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล อาจารย์สาขาวิชาเคมี ได้มอบ

ทุนการศึกษา จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 
จ านวน 10 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมอบให้กับนิสิตสาขาวิชาเคมี จ านวน 5 ทุน และสาขาวิชาอ่ืนๆ 
จ านวน 5 ทุน  ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มติ รับทราบ 
 

1.3.2.4 การจัดโครงการเตรียมความพร้อมการน าเสนอผลงานใน
งานประชุมวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ก าหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมการน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) ดังนี้ 

1. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 17.30 น. เป็นการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์ วิทยากรโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม และ
อาจารย์ ดร. พิมประภา ชัยจักร   

2. วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. นิสิตน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 

มติ รับทราบ 
 

1.3.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  
- ไม่มี -  

1.3.4 เรื่องแจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
- ไม่มี-  

1.3.5 เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ไม่มี - 

  1.3.6  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา 
1.3.6.1  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตออกฝึกประสบการณ์ 
สหกิจศึกษา จ านวน 28 คน (9 สถานประกอบการ) ดังนี้ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  จ านวน 19 คน (7 สถานประกอบการ)  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  จ านวน 9 คน (2 สถานประกอบการ)   
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1.3.7 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์   
 - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม   

2.1 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัย

วิสามัญ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 โดย ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอแจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุมภายหลัง  

มติ (สามัญ 1/64) 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  

4.1 พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา นั้น จากการด าเนินการรับนิสิตเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว พบว่า มีผู้ให้ความสนใจ
สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นจ านวน
มาก และมีผลการรับเกินแผนรับที่วางไว้ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จึงขอเสนอพิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

   มติ 4.1 (สามัญ 11/63) 
  เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับนิสิต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวนปีการศึกษาละ 30 คน ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) ไม่ซ้ าซ้อนกับที่เปิด  
ณ วิทยาเขตสงขลา 
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4.2 พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
พลังงาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 
  ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  จึงขอเสนอพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564          
เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
  มติ 4.2 (สามัญ 1/64) 
 เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 
 
 4.3  เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  

เนื่องด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องด าเนินการอันท า
ให้ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยได้  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จึงขอให้ส่วนงานเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมแบบประวัติ จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ (โดยมิให้ผู้ถูก
เสนอชื่อทราบ) ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  

 มติคณะวิทย์ 4.3 (สามัญ 1/64) 
เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมแบบ 

ประวัติ จ านวน 2 ชื่อ (ลับ)  
 
 4.4  เรื่อง พิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2563 

ด้วย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้สถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดและก ากับของรัฐ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
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ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงขอให้ส่วนงานเสนอชื่อพร้อมประวัติของ
ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หน่วยงานละ 1 คน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 เพ่ือด าเนินการต่อไป  

มติคณะวิทย์ 4.4 (สามัญ 1/64) 
เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล ข้าราชการ ประเภท 

วิชาการ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

4.5 เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อ       
ผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2564  โดยอาจเสนอได้มากกว่า 1 ชื่อ 
และอาจเสนอเฉพาะชื่อโดยไม่มีรายละเอียดก็ได้ (เสนอชื่อเป็นการลับเฉพาะ)  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2564  

  มติคณะวิทย์ 4.5 (สามญั 1/64) 
 เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ.  

2564 จ านวน 2 คน (ลับ) 

 

 4.6 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 

  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  ข้อ 6 องค์ประกอบการประเมิน ก าหนดองค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับ
คณาจารย์ประจ าและงานอ่ืน ๆ  (2) ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงานตามค า
รับรองการปฏิบัติงาน  และ (3) สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (TSU Core Values) ความ
ทราบนั้น ประกอบกับที่ประชุมทบทวนแผน ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่น าสู่วิสัยทัศน์ และการลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่มีการ
พิจารณาแนวทางการก าหนดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของผลการประเมินส่วนงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
  จึงขอเสนอพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) 
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   มติคณะวิทย์ 4.6 (สามัญ 1/64) 
1. เห็นชอบ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 การก าหนดสัดส่วนและชั่วโมงข้ันต่ า ของกลุ่มเน้นการสอน 
และกลุ่มเน้นการวิจัย (12 เดือน) กลุ่มเน้นการสอน ก าหนดสัดส่วนภาระงานแต่ละด้าน  

ประเด็นที่ 2 การใช้จ านวนชั่วโมงเป็นคะแนนประเมิน โดยวิธีค านวณ            
น าจ านวนชั่วโมงท่ีได้จากการกรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในภาพรวม 
เทียบกับตารางคะแนน   

2. ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานตามค ารับรองการ 
ปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะให้ปรับคะแนนและหลักเกณฑ์การคิดคะแนน โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ และหัวหน้าส านักงาน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ของพนักงาน
สายวิชาการ (อาจารย์) และเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป 
 
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
2.1 สายวิชาการ 
1) คะแนนการ
ประเมินส่วนงาน 

15 
คะแนน 

 

ดูจากผลการประเมิน
คณะ 

คะแนนที่ได้   x   15  คะแนน 
ค่าเป้าหมายคะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) *คะแนนการ
ประเมินหลักสูตร  

10 
คะแนน 

 

ดูจากผลการประเมิน
หลักสูตร 

คะแนนที่ได้   x   10  คะแนน 
ค่าเป้าหมายคะแนนถ่วงน้ าหนักของคณะ (3.24 

คะแนน) 
3) คะแนนการ  
ลงนาม TOR 
สาขาวิชา 

15 
คะแนน 

 

ดูจากผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานตามท่ี
ได้ลงนามค ารับรอง
จากคณะฯ 

คะแนน TOR  75 = 15 คะแนน 
คะแนนที่น้อยกว่า 75 คะแนน ให้หาช่วงคะแนน
อันตรภาคชั้นของคะแนน 4 ช่วงชั้น แล้วน ามา
ค านวณ 

ทั้งนี้  ข้อ 2) *คะแนนการประเมินหลักสูตร  มีข้อเสนอแนะรูปแบบของการได้คะแนน ดังนี้ 

- กรณี หลักสูตรที่มีผลการประเมินหลักสูตร  3.24  = 10 คะแนน 
- กรณี หลักสูตรที่มีผลการประเมินหลักสูตร < 3.24 ให้พิจารณาคะแนนออกเป็น  

2 ส่วน คือ คะแนนผลการประเมิน ร่วมกับ คะแนนพัฒนาการของคะแนน 
2.2 สายสนับสนุน  

ให้พิจารณาคะแนนผลการประเมินส่วนงาน ของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานบริการที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการประเมินหลักสูตร ให้มีสัดส่วนของ
คะแนน ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) คะแนนผลการประเมินส่วนงาน และ 2) คะแนนการประเมินหลักสูตร 
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4.6  เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป     
ตามปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของ

เดือน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอ
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC315 วิทยา
เขตสงขลา  
 มติ 4.6 (สามัญ 1/64) 
 เห็นชอบการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ 
SC315 วิทยาเขตสงขลา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   -ไม่มี – 
 

เลิกประชุม เวลา  16.20 น. 
 
 
 

 (นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

  
 (นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


