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ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ) 
4. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
8. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
9. รักษาการแทนประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม) 
10. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
11. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
12. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
13. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี)  
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต (อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม) 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.10  น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
  1.1.1 เรื่อง ขอแสดงความยินดีและต้อนรับประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล  ที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีวาระ
การปฏิบัติหน้าที่สองป ี

  มติ รับทราบ 
 
  1.1.2 เรื่อง ผู้บริหารพบสาขาวิชา 

ด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ จะเข้าพบปะพูดคุยกับสาขาวิชาตามก าหนด
ก าหนดปฏิทินการประชุมของแต่ละสาขาวิชา โดยใช้เวลา 30 นาที ทั้งนี้ มอบหมายให้หัวหน้าส านักงาน
ประสานการนัดหมายเข้าพบสาขาวิชา  

  มติ รับทราบ 
 

  1.1.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานใน
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 ข้อ 27 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามค าแนะน าของหัวหน้าส่วนงาน โดยความ
เห็นชอบของอธิการบดี จ านวนไม่เกินสองในสามของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งตาม (2) ทั้งนี้ กรณีมี
เหตุผลความจ าเป็นหัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม      
ได้อีกไม่เกิน 3 คน โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 
ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ จึงเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมจ านวน 2 ท่าน
ทดแทนท่านเดิมที่ด ารงต าแหน่งรองคณบดี โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้  
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1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 ท่าน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชติตระการ) 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวน 1 ท่าน  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

  มติ รับทราบ 
 
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

  มติ รับทราบ 
 

 1.2.1.2 เรื่อง สรุปผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณ 6,913,100 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.2) 

  มติ รับทราบ 
 
  1.2.1.3 เรื่อง ค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2563 รอบเดือนเมษายน 2564 (1 มิถุนายน 2563 – 19 เมษายน 2564) 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.3) 
  มติ รับทราบ 

 
1.2.2  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 1.2.2.1 การบริหารโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ  
1. การแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ดังนี้  

อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน 
อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล  รองประธานฝ่ายวิชาการ 

2. รายชื่อผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 3. รายการซื้อ-ซ่อมแซมหอพักให้กับนักเรียน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2..2.1) 

  มติ รับทราบ 



P a g e  | 4 
 

 1.2.2.2 รายช่ือผู้สอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.2) 

  มติ รับทราบ 
 
 1.2.2.3 การติดตามการปรับปรุงหลักสูตร  

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ใน 
ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร) โดยมีก าหนดการส่งเล่ม มคอ.2 มคอ.3 (ฉบับย่อ) และแบบเสนอหลักสูตร ต่อ
ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถส่งฝ่ายวิชาการได้ทันตามก าหนด โดยจะแจ้งเวียนให้ทราบโดย
ทั่วกันอีกครั้ง 

  มติ รับทราบ 
 
1.2.3  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา 

1.2.3.1  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 มีก าหนดเสนอพิจารณาหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เดือนเมษายน 2564  
  มติ รับทราบ 

 
 1.2.3.2  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา  
 สาขาวิชาชีววิทยา ก าหนดการฝึกงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
ชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบางหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงานเป็นพ้ืนที่สีแดง โดยได้
ขออนุญาตผู้ปกครองให้ความยินยอมการไปฝึกงานเรียบร้อยแล้ว รวมถึงบางหน่วยงานก าหนดให้นิสิตต้อง
กักตัวก่อน 14 วันก่อนเข้าฝึกงาน ทั้งนี้ อาจมีนิสิตบางส่วนเลือกใช้รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและ
เทคโนโลยีทดแทนการฝึกงาน 

  มติ รับทราบ 
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1.3  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   
1.3.1.  การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ด าเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 
เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็น
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 
หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มติ เห็นชอบ 

ล าดับที่ 1 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ล าดับที่ 2 แจ้งมติไปยังคณะศึกษาศาสตร์                 
             เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ล าดับที่ 3 แจ้งมติและ สมอ.08 ไปยังฝ่ายวิชาการ           
            เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

เ รื่ อ ง  พิ จารณา เสนอรายชื่ อ เพื่ อ รั บราง วัล
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
มติ เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา           
แก้วพิบูลย์ เป็นตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ  
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนไม่มีการเสนอชื่อ 

เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ 
พร้อมประวัติไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลการแจ้งเวียน/ติดตามผล 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 

เรื่อง เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
มติ เห็นชอบการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมพงศ์ โอทอง เป็นตัวแทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย (กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 
 

เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง พร้อม
ประวัติ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ/ติดตามมติ 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ ขอลาออกจากประธาน
สาขาวิชาฯ โดยได้รับอนุมัติให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2564) 
 
มติ เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 18 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1011/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี
ก าหนดการในการด าเนินการเพ่ือสรรหาประธาน
สาขาวิชาฯ 
 
   

  มติ รับทราบ 
 
1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 
  1.4.1.1 เรื่อง การคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัล

บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้สาขาวิชา
และบุคลากรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน โดย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับ
ส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 และได้มีการประชุมพิจารณาบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงขอน าเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีมติเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ เป็นบุคลากรตัวอย่างด้าน
การวิจัย ระดับส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยจะจัดส่งข้อมูลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือพิจารณา
เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป  
  มติ รับทราบ 
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  1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
   1.4.2.1 จ านวนการสมัคร ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
TCAS รอบท่ี 2  
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งจ านวนการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบท่ี 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 ดังนี้ 

หลักสูตร 
แผนรับ 
มคอ.2 

TCAS1 TCAS2 

แผนรับ ยืนยันสิทธิ์ 
5,000 บาท 

แผนรับ สมัคร 

วท.บ.คณิตศาสตร์ 40 30 19 24 28 
วท.บ.เคมี 40 35 5 20 12 
วท.บ.จุลชวีวิทยา 40 28 7 24 12 
วท.บ.ชีววิทยา 60 35 11 35 27 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 42 7 12 18 
วท.บ.ฟิสิกส์ 40 31 1 21 1 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 40 14 21 15 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 30 22 10 19 12 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 37 9 19 10 

รวม 380 300 83 195 135 

หลักสูตรร่วมคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร 
แผนรับ 
มคอ.2 

TCAS1 TCAS2 

แผนรับ ยืนยันสิทธิ์ 
5,000 บาท 

แผนรับ สมัคร 

กศ.บ.คณิตศาสตร์ (เรียน วข.สงขลา) 50 10 6 30 579 

กศ.บ.คณิตศาสตร์ (เรียน วข.พัทลุง) 30 เริ่มรับ TCAS2 24 41 

กศ.บ.เคมี 30 2 0 20 30 

กศ.บ.ชีววิทยา 30 2 3 20 66 

กศ.บ.ฟิสิกส์  30 2 1 20 37 

รวม 140 16 10 114 753 

หมายเหตุ ก าหนดคัดเลือกจากเอกสาร หรือสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 
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  มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะควรหาแนวทางให้ผู้สมัครหลักสูตร กศ.บ.
คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมาเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือ
เป็นอีกทางเลือกนึง และเพ่ิมจ านวนนิสิตต่อไป  

 
1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

1.4.3.1 เรื่อง โครงการสร้างสุขภาคใต้ (สสส) ครั้งที่ 12 
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดการเข้าร่วมโครงการ

สร้างสุขภาคใต้ (สสส) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์/ออนไซด์ โดย
กิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบ คือ กิจกรรมกลุ่มย่อยด้านความมั่นคงด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมม อาหารและสมุนไพร โดยร่วมจัดนิทรรศการเก่ียวกับ “นวัตกรรมส าหรับจ าแนกอาหารพ้ืนถิ่น
จังหวัดสงขลาบน มือถือ” โดยมี อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ และ นายอะหมัด วันตา และนายอนุพล 
เพชรกาศ นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม   

  มติ รับทราบ  
 

1.4.3.2 เรื่อง โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาชีววิทยาและ 
สาขาเคมี ค่ายท่ี 1 และค่าย 2 รุ่นที่ 21  

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชา
ชีววิทยาและสาขาเคมี ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 24 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยุติการจัดอบรมภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 17 เมษายน 2564  และมหาวิทยาลัยให้นักเรียนเดินทางกลับที่พัก (บ้าน) 
ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เพ่ืออบรมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 -24 เมษายน 2564  และ
จะมีการสอบแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ทั้งสองสาขาวิชา  

ส าหรับก าหนดอบรมค่าย 2 รุ่นที่ 21 แบบออนไลน์  
- สาขาวิชาชีววิทยา ก าหนดเริ่มสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 12 

พฤษภาคม 2564 และจะคัดเลือกตัวแทน 6 คน เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 
ในวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 
กรุงเทพฯ  

- สาขาวิชาเคมี ขอเลื่อนก าหนดการอบรมโดยยังไม่มีก าหนดวันเวลาอบรม 
มติ รับทราบ  
 
 
 
 



P a g e  | 9 
 

1.4.3.3 เรื่อง ขอบเขตการจัดงานโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ ประจ าปี 2564 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ขอเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งข้อเสนอโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือขอรับ
งบประมาณ ประจ าปี 2564 จ านวน ก าหนดส่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยงานบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการพิจารณา  

 
โดย สป.อว. ก าหนดขอบเขตการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 

2564 ดังนี้  
รูปแบบการจัดงาน  
1)  หัวข้อจัดงานหลัก : “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม”  
2) หัวข้อการจัดงานย่อย “เรียน-เล่น–งาน–อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมภูมิภาค”  
3) กิจกรรมหลัก (ต้องจัดทุกกิจกรรม)  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.4.3.3) 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องผลการรับรองรายงานการประชุม   
2.1 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  
4.1    เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน 

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลงานทาง 

วิชาการประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน 
สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์  

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.1 )  

มติ ถอนวาระ  
 
4.2  เรื่อง พิจารณาระดับขั้นประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาระดับขั้นประจ า             
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2 )  

 มติ  1. เห็นชอบระดับข้ันประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   1. รายวิชาพ้ืนฐานมีการติด F น้อยลง ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น  
   2. จ านวนการติด F ส่วนหนึ่งมาจากการลาออกกลางคันของนิสิตแต่ยังคงมชีื่อ
ปรากฏอยู่ในระบบงานทะเบียนนิสิต  
   3. รายวิชา 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เปิดจ านวน 2 กลุ่ม มีทีมผู้สอนประจ า
คนละกลุ่ม ซึ่งมีผลการกระจายระดับข้ันที่แตกต่างกัน 
   4. รายวิชา 0207101 หลักวิชาชีววิทยา 1 มีผลระดับข้ัน D+ เป็นจ านวนมาก ซึ่งมี
ทีมผู้สอนจ านวนหลายคน (6 คน) เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนั้น อาจจัดให้มีการสอบย่อยมากขึ้น หรือ 
ออกแบบการเรียนการสอนให้สมเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
   5. ควรมีมาตรการหรือนโยบายให้มีการส่งระดับขั้นตรงตามก าหนดเวลา 
   6. ระดับข้ันควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
   7. ข้อมูลรายงานสรุประดับขั้น พบว่ามีข้อมูลส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรตรวจสอบ
ความถูกต้อง หรือพิจารณาวิธีการด าเนินการอ่ืน เพ่ือลดความผิดพลาดก่อนเสนอพิจารณา 
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   2. รายวิชาที่ค้างส่งระดับข้ัน จ านวน 5 รายวิชา ให้ผู้สอนสง่ระดับขั้นที่ผ่านการ
ประกันคุณภาพมายังคณะฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ดังนี้ 

รายวิชา กลุ่ม ผู้สอน 
0202111  แคลคูลัส 3   P101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล 

0202212 แคลคูลัสเวกเตอร์ S101-S102 
0221371 สถิติส าหรับเคมี S101 อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี 
0221393 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ S101 
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 S501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์คงภักดี 
 
    3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับด าเนินการในประเด็น 
ต่างๆ ดังนี้ 

 3.1  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะวิทยาศาสตร์
 3.2  ประกาศแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับการประกาศคะแนนเพื่อให้นิสิตทราบผล 

คะแนนประกอบการตัดสินใจถอนรายวิชา เพื่อลดการติด F รวมถึงการวัดและประเมินผล การส่งระดับข้ัน
ไม่เป็นไปตามกรอบเวลา 
 
 

4.3  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน  (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 6 องค์ประกอบการประเมิน ก าหนดองค์ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (40 คะแนน) ประกอบด้วย ผลการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับคณาจารย์ประจ าและงานอ่ืน ๆ  (2) ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)  (3) สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (TSU Core Values)  
(20 คะแนน) 
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มติ เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สาย 
วิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ดังนี้ 

1. ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน หรือ หนว่ยงานตามค ารับรอง 
การปฏิบัติงาน (40 คะแนน) โดยน าผลการประเมินส่วนงาน และองค์ประกอบของส่วนงานน ามาประเมิน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
ประธานสาขาวิชา/ พนักงานสายคณาจารย์/ ข้าราชการ 

รายการ คะแนน 
แหล่งที่มาของ

คะแนน 
สูตร 

1) คะแนนการ
ประเมินส่วนงาน 
EdPEx 

14 
 

ผลการประเมิน  
EdPEx คณะ 

คะแนนที่ได้   x   14  คะแนน 
ค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2) คะแนนการ
ประเมินหลักสูตร  
AUN QA 

12 
 

ผลการประเมิน 
AUN QA หลักสูตร 

คะแนน AUN QA ปี 2563 x 12  + คะแนนพัฒนาการ           
               3.24                       (ไม่เกิน 1 คะแนน) 
 
น าคะแนนประเมิน AUN QA มาใช้หาผลคะแนนเป็นหลัก 
(12 คะแนน) และหากสาขาวิชาใดมีพัฒนาการของ
คะแนนที่ดีข้ึน จะมีการเพ่ิมคะแนนพัฒนาการเพ่ิมเติม       
ไม่เกิน 1 คะแนน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 12 คะแนน 
          

3) คะแนนการ   
TOR สาขาวิชา 

14 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานตาม 
TOR ที่ได้ลงนามกับ
คณะฯ 

คะแนน TOR  75 = 14 คะแนน 
           คะแนนที่น้อยกว่า 75 คะแนน หาช่วงคะแนน
แบ่งอันตรภาคชั้นของคะแนน 4 ช่วงชั้น แล้วน ามา
ค านวณ 
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2. ส่วนที่ 3 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (TSU Core Values)  (20 
คะแนน)  โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ส่วนที่ 3 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (TSU Core Values)  (20 คะแนน) 

สมรรถนะ ผลการด าเนินการ      
ที่คาดหวัง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนน 

1. TSU core values   5 
2. ประธานสาขา และผู้บริหาร   3 
3. การเข้าร่วมกิจกรรม   2 
4. เวลาการปฏิบัติงาน   2 
5. งานสนับสนุนยุทธศาสตร์คณะฯ   8 

รวม   20 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องเข้ากับเกณฑ์สมรรถนะและพฤติกรรมการ 

ปฏิบัติงาน (TSU Core Values) ทั้ง 6 ด้าน 
2. ควรมีการประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินฯ ร่วมกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์  

ในการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 เมษายน 2564 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการก าหนด
เริ่มประกาศใช้เกณฑ์ประเมินดังกล่าวในการประเมินผลฯ ปีปัจจุบันหรือปีถัดไป  

3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรประกาศให้ทราบทั่วกันก่อน
จัดท าข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของแต่ละรอบปีการประเมิน 

4. งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (8 คะแนน) 
4.1 เนื่องจากมีจ านวน 2 ส่วน ควรก าหนดรวมให้เป็นส่วนเดียว เพื่อลดการเลือก

ท ารายการส่วนใดส่วนหนึ่ง  
4.2 หัวข้อการได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรปรับเพ่ิมคะแนน จาก 3 เป็น 5 คะแนน 
4.3 ควรเพิ่มเกณฑ์การคิดคะแนน เช่น 

    -  การตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 
-  การพัฒนาตนเองประจ าปี 
-  การให้บริการวิชาการภายนอก 
-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนิสิตร่วมกับคณะ 
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4.4  เรื่อง การเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สารภี ไชยรัตน์ ตามค าสั่งท่ี 0076/2563 ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  

ตามที่ ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ขอรับประเมินผลการสอนเพ่ือขอด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0104 คณิตศาสตร์ อนุ
สาขาวิชา 010401 พืชคณิต คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอน ผศ.ดร.
สารภี ไชยรัตน์ ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 0076/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน ลงวันที่ 10 มีนาคม  2563 นั้น แต่เนื่องจาก ประธานคณะอนุกรรมการ หมดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต่ 1 เมษายน  2564  ซึ่งกระบวนการประเมินการสอนยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการแก้ไขเอกสาร
ค าสอนและส่งเอกสารค าสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ครั้งที่ 2 เพ่ือให้การประเมินผลการสอนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามค าสั่งที่ 0076/2563 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกระบวนการประเมินผลการสอนแล้วเสร็จ 
 มติ เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  
ไชยรัตน์ ตามค าสั่งที่ 0076 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการสอนเพ่ือขอด ารง
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  

 
4.5   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป     

ตามปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของ
เดือน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ตรงกับวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอ
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 19 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC315 วิทยา
เขตสงขลา  
 มติ เห็นชอบการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์วันพุธที่ 
19 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ SC315 
วิทยาเขตสงขลา  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนโยบาย   

 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 

 

เลิกประชุม เวลา  18.30 น. 
 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


