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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 9/2564 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
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. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
9. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
10. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม) 
11. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 
12. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
13. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
14. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี)  
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต  

(อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม) 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1  เรื่องแจ้งจากประธาน  
 1.1.1 เรื่อง คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ ได้รับอนุมัติลาออกจากการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น โดยคณะวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็น
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
 มติ  รับทราบ 
 

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 
 มติ  รับทราบ 

 
1.2.1.2 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.2) 

 มติ  รับทราบ 
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1.2.1.3 เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ โดยใชเ้กณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.3) 
 มติ  รับทราบ 

 
  1.2.2  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 1.2.2.1 เรื่อง สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 

2565 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564  
(รายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 1.2.2.1) 

 มติ  รับทราบ 
 

1.2.2.2 เรื่อง การขอความร่วมมือในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
ขอให้ประธานสาขาวิขาในการขอความร่วมมือและก าชับคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือ

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ขอให้ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บ  ประจ าภาคเรียนที่  1                

ปีการศึกษา 2564 ในระบบงานทะเบียนนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 

2564 โดยขอให้ปรับลดเวลาที่ใช้ในการท าโครงงานในห้องปฏิบัติการ หรือลักษณะ
การท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ ณ มหาวิทยาลัย ให้เหลือเวลาไม่เกิน 2 เดือน ภายใต้มาตรการ
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงสาธารณสุข และประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างเคร่งครัด  

3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 ขอให้
ด าเนินการผ่านระบบ TSU MOOC โดยอาจใช้ระบบบางส่วนไม่ครบทั้ง 100% ของ
ทั้งรายวิชาก็ได้ 

 มติ  รับทราบ 
 

 1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ไม่มี - 
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1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  
1.3.6.1  ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

 การประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยมีประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ 

-  แนวปฏิบัติประกันคุณภาพข้อสอบปลายภาค และการสอบปลายภาคในรูปแบบ 
    ออนไลน์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

-  ความพร้อมของครุภัณฑ์ของสาขาวิชา 
 -  การนิเทศสหกิจศึกษา และนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนิสิตหลักสูตร 
        วท.บ. และ กศ.บ. 

-  แผนรับนิสิตและคุณสมบัติของการรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 มติ  รับทราบ 

 
1.3.6.2  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  
2564 โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

-  การเสนอจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

-  โครงการ Live Talk หลักสูตร  
-  โครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2565 
-  โครงการพบนิสิตในที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 มติ  รับทราบ 
 

  1.3.6.3  ประธานสาขาวิชาเคมี 
การประชุมสาขาวิชาเคมี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

-  โครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2565 
-  การจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 มติ  รับทราบ 
 

1.3.6.4  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
การประชุมสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   

- การก าหนดระยะเวลาการฝึกงานของสาขาวิชาชีววิทยา 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 
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- การจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร Non Degree 
- การจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) ประจ าปี 

งบประมาณพ.ศ. 2566 
 มติ  รับทราบ 

 
1.3.6.5  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 

 การประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
- แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร 
 ปรับปรุง พ.ศ. 2566 และการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
 ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต 
 พัทลุง) 

 มติ  รับทราบ 
 
1.3.6.6  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  
2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- ความก้าวหน้าการจัดซ่อมหลังคาอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
- การก าหนดประกนัคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- แผนรับนิสิตและคุณสมบัติของการรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
- การจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) ประจ าปี

งบประมาณ 2566 
มติ  รับทราบ 

 
1.3.6.7  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 

 การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน  
2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2565 
- การสนับสนุนโครงงานวิจัยของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

 มติ  รับทราบ 
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1.2.5 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

1.2.5.1 โครงสร้างการบริหารงานและการให้บริการของบุคลากรส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานและ
ปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบรับการบริหารงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป โดยบุคลากรสามารถติดต่อเพ่ือรับบริการได้ตาม Link แนะน าบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบ 2565)-SAKCHAY RUANGRIT Flip PDF | AnyFlip 
 มติ  รับทราบ 

1.2.5.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีผลการประเมินดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนน 

ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (30%) 26.49 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (30%) 23.08 
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (40%) 38.40 

รวม (100%) 87.97 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.5.2) 

     มติ  รับทราบ 
 

 

https://anyflip.com/xqqvr/zhvl/
https://anyflip.com/xqqvr/zhvl/
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1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   
1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที ่8/2564  

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 
มติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1                  
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียน          
การสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทบทวน PLOs ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทบทวนและปรับ PLOs ของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะ  

ควรพิจารณาจัดกลุ่มรายวิชาให้อยู่ในโมดลูชุดวิชา  จัดโมดูล 1 ชุดวิชา (การเริ่มต้นธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ 9 หน่วยกิต) 

ควรเพิ่มอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น ผศ.ดร.สมพงศ์  
โอทอง 

เพ่ิมเติม ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตร ปร.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) 
หมวด 1 ข้อ 1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
ควรพิจารณาฐานสมรรถนะให้กับผู้เรียนเพิ่มเติม         
ให้ตอบรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม

ปรับเพิ่มฐานสมรรถนะตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และ 
การเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF/มคอ.1  

คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ 

2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 
มติ  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียน  
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
โดยมีขอ้สังเกตและเสนอแนะ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
หมวดที่ 1 ข้อ ข้อ 11.1 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มเนื้อหาการน าโมเดล
เศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG economy) 
เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  

ปรับเพิ่มเนื้อหาตามข้อเสนอแนะ ในหมวด
ที่ 1 ข้อ 11.1(1) และ ข้อ 11.1 (3)  

ควรพิจารณาจัดกลุ่มรายวิชาให้อยู่ในโมดูลชุดวิชา  จัดชุดวิชาในหลักสูตร วท.ม.
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ควรเพิ่มอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น ผศ.ดร.สมพงศ์ 
 โอทอง  

เพ่ิมเติม ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
2. เสนอหลักสูตรต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โดยมีก าหนดพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

3 เรื่อ ง  การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตร ประเด็ น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ.2562 

เสนอฝ่ายวิชาการเพ่ือบรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และพัฒนาองค์กร 
- คุณพรสวรรค์ คงหนู 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
มติ ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมน ากลับไปทบทวนการ
เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เพ่ิมเติม)          
ซ่ึงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยปัจจุบัน
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  
6 คน ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  

แจ้งมติไปยังประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และประธานหลักสูตร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะ 

ประธานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5 เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา

ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มติ เห็นชอบการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรรมการ
สรรหาประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
(ลับ)   

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เรียบร้อย
แล้ว และมีก าหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

หัวหน้าส านักงาน 

6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
การสอนและเอกสารค าสอนต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สมพงศ์  โอทอง 
มติ เห็นชอบการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร       
ค าสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง (ลับ)  

อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน  - รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา   
  ทรัพยากรบุคคล 
- คุณกาญจนา ชูศิริ 

7 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง 
มติ เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 
จ านวน 35 เรื่อง (6 ชุดโครงการ) และ หนังสือ 

แจ้งมติไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ 
ต่อไป  

- รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา   
  ทรัพยากรบุคคล 

- คุณกาญจนา ชูศิริ 
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เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 6 บท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกีารแต่งต้ัง       
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ส่วนท่ี 1 
ข้อ 7 ในประเด็น ข้อ 1 ,2, 3 , 6  และ 7 
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1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 

1.4.1.1 การด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” 
ครั้งที่ 13  

ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 
ได้เชิญประธานและเลขานุการฝ่าย ประชุมรายงานความก้าวหน้า เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นั้น
ประกอบกับการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ได้เสนอวาระพิจารณาการจัดงานและรายงานความคืบหน้าของ
การเตรียมความพร้อมของาน มีมติเห็นชอบก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน ก าหนดการ      
การส่งผลงาน และรูปแบบกิจกรรม ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะ
ผู้ประกอบการ และหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  

มติ  รับทราบ 
 
  1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
   1.4.2.1 เรื่อง การประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ (Live สด) 

คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ 
(Live สด) จากหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2564  

มติ  รับทราบ 
 
   1.4.2.2 เรื่อง โครงการ Young smart รอบที่ 1 Portfolio 
  คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
ภายใต้โครงการ Young smart รอบท่ี 1 Portfolio ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ไดเ้ปิดรับ
สมัครแล้ว จ านวน 2 หลักสูตร และอยู่ระหว่างรอหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตในการเปิดรับสมัครเพ่ิมเติมต่อไป 

มติ  รับทราบ 
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  1.4.2.3 เรื่อง ทุนการศึกษา 
  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อทุน "เพชรทานตะวัน" เพื่อ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต ที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบ
ความเดือนร้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  โดยปัจจุบันมียอดบริจาค     
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 97,500 บาท 

มติ  รับทราบ 
 
  1.4.2.4 เรื่อง โครงการติวก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 
2564 

คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการอบรมเพ่ิมเติมบทเรียนก่อนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมติวก่อนสอบปลายภาค ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 
1 – 2 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

มติ  รับทราบ 
 
  1.4.2.5 เรื่อง กิจกรรมการสัมมนา Biannual Seminar 

คณะวิทยาศาสตร์ มีก าหนดเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศ (MOU) ระหว่าง Institute of Engineering Mathematic (IMK) , Universiti Malaysia Perlis 
(Unimap) ประเทศมาเลเซีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) และ Universitas Andalas 
(UNAND) ประเทศอินโดนีเซีย ในกิจกรรมการสัมมนา Biannual Seminar วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 8:00 - 11:00 น.เป็นต้นไป (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านระบบ ZOOM  

มติ  รับทราบ 
 

  1.4.2.6 เรื่อง การจัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่  
2 ปีการศึกษา 2564  

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าภาคเรียน           
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารงาน การจัดการ
ศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การรับนิสิต ร่วมกันของบุคลากรคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 
2564 ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้ง   

มติ  รับทราบ 
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1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1.4.3.1. การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดย

ใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการท างานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ 
โรงเรียนเครือข่าย ประจ าปี 2564  

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินโครงการ โครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และ
การท างานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจ าปี 2564 
โดยมีการด าเนินการด้วยรูปแบบออนไลน์ 5 กิจกรรม 

มติ  รับทราบ 
 

1.4.3.2 การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ หน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน  

คณะวิทยาศาสตร์ มีก าหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ หน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 
Meeting  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้  

1.  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยากรสุขภาพและการกีฬา กับ โรง
โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัด
พัทลุง 

3. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องผลการรับรองรายงานการประชุม   

2.1  เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นั้น ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตแจ้งผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมให้ทราบอีกครั้ง  

มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  

 - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา  
 4.1  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผล 

1. อ.ดร.จารุวตัร จันทร์ประดิษฐ์* ประธาน
กรรมการ 

1. อ.ดร.จารุวตัร จันทร์ประดิษฐ์* ประธาน
กรรมการ 

1. ปรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรออก (อ.ดร.สืบพงศ ์
สงวนศิลป์) เนื่องจากลาออกจาก
การเป็นผูป้ฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัมีผลตั้งแตเ่ดือน
ธันวาคม 2564  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร       
(อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์)       
ปรับเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
3. ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ออก (อ.พีระ ทองมี) เนื่องจาก
เกษียณอายุ  

เดิม ใหม ่
อ.ดร.สืบพงศ์  
สงวนศิลป์* 

- 

อ.ดร.นิลุบล 
นวลจันทร์คง 

อ.ดร.นิลุบล 
นวลจันทร์คง* 

อ.พีระ ทองมี - 
 

2. รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล* กรรมการ 2. รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล* กรรมการ 
3. อ.ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน์* กรรมการ 3. อ.ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน*์ กรรมการ 
4. ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์* กรรมการ 4. ผศ.นพดล ศุกระกาญจน*์ กรรมการ 
5. อ.ดร.สืบพงศ์  สงวนศิลป์* กรรมการ 

และเลขานุการ 
5. อ.ดร.นิลุบล  นวลจันทร์คง* กรรมการ 

และเลขานุการ 

6. อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร  6. อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร  
7. อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์  7. อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์  
8. อ.พีระ ทองมี  8. อ.ดร.ปวีณา  แก้วอุบล  
9. อ.ดร.ปวณีา  แก้วอุบล  9. อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์  
10. อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์  10. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม  
11. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม  11. อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร  
12. อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง    
13. อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร 
 
 
 
 
 

   

หมายเหตุ *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และเสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาต่อไป  
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 4.2  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ. 2560 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2560 ดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี* 
 
อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง* 
ผศ.สุดสาคร  สิงห์ทอง* 
อ.ดร.สุนสิา คงประสิทธ์ิ* 
อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์* 
ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม* 

ประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง* 
 
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี* 
ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม* 
อ.ดร.สุนสิา คงประสิทธ์ิ* 
อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมติร* 
ผศ.สุดสาคร  สิงห์ทอง* 

ประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 
 
 
  

เนื่องจากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์) ขอลาออก
จากการเป็นผู้ปฏิบตัิงานในหาวิทยาลัย 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565  
จึงเสนอ อ.ดร.ทิพย์ทิวา สมัพันธมติร        
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ทดแทน 

เดิม ใหม ่
อ.ดร.นันทิดา  
สุธรรมวงศ์ 

อ.ดร.ทิพย์ทิวา 
สัมพันธมิตร  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 
2560 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 
4.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาเคมี จ านวน 2 หลักสูตร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดสาขาวิชา
เคมี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ผศ.วรากร  วิศพันธ์*   
 
2. ผศ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์*  
3. ผศ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น* 
4. อ.ดร.ธวัชชัย  คังฆะมะโณ* 
5. ผศ.วรรณฤดี  หิรญัรตัน์* 
 
6. ผศ.ดร.ศรชัย  อินทะไชย  
7. ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง 
8. ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษพิทักษ์ 
9. อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา 
10. ผศ.ดร.จักรพงศ์  ไชยบุร ี
11. ผศ.ดร.นริมล จันทรชาต ิ
12. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ ์
13. ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ 
14. อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษติกุล 
15. อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 
16. อ.ดร.พลากร  บุญใส 
17. อ.ดร.ปริชาติ  เทพทอง 

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1. ผศ.วรากร  วิศพันธ์* 
 
2. ผศ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์*  
3. ผศ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น*   
4. อ.ดร.ธวัชชัย  คังฆะมะโณ* 
5. ผศ.วรรณฤดี  หิรญัรตัน์* 
 
6. ผศ.ดร.ศรชัย  อินทะไชย  
7. ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษพิทักษ์ 
8. อ.ดร.พิมพ์ชนา  ฮกทา 
9. ผศ.ดร.จักรพงศ์  ไชยบุร ี
10. ผศ.ดร.นริมล  จันทรชาต ิ
11. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ ์
12. ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ 
13. อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษติกุล 
14. อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 
15. อ.ดร.พลากร  บุญใส 
16. อ.ดร.ปริชาติ  เทพทอง 

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสตูร (ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง)
ถูกสั่งให้ออกจากงาน เนื่องด้วย
ครบก าหนดวันลาป่วย และยัง         
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้    
(ตามมตคิณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ า
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2564  
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564)  

เดิม ใหม ่
ผศ.ดร.อุษา      
อ้นทอง 

- 

 

 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษพิทักษ์* 
 
2. อ.ดร.พิมพ์ชนา  ฮกทา* 
3. ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง* 
4. อ.ดร.ปริชาติ  เทพทอง* 
 
5. ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ 
6. ผศ.ดร.พนติา ก้งซุ่น 
7. ผศ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน ์
8. ผศ.วรรณฤดี  หิรญัรตัน ์
9. ผศ.ดร.จักรพงศ์  ไชยบุร ี

ประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขการ 

1. ผศ.ดร.นันทรัตน์  พฤกษพิทักษ์* 
 
2. อ.ดร.พิมพ์ชนา  ฮกทา* 
3. อ.ดร.ปริชาติ  เทพทอง* 
 
4. ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ 
5. ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น 
6. ผศ.ดร.อัษฎาวุธ  หิรัญรัตน ์
7. ผศ.วรรณฤดี  หิรญัรตัน ์
8. ผศ.ดร.จักรพงศ์  ไชยบุร ี
9. ผศ.ดร.นริมล จันทรชาต ิ

ประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

เนื่องจากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร (ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง)
ถูกสั่งให้ออกจากงาน เนื่องด้วย
ครบก าหนดวันลาป่วย และยัง
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้    
(ตามมตคิณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ า
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2564  
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564)  
และเสนอปรับอาจารย์ประจ า
หลักสตูรออก (รศ.ดร.พฤทฐิภร       
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

10. ผศ.ดร.นริมล จันทรชาต ิ
11. อ.ดร.พลากร  บุญใส 
12. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ 
13. อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 
14. ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย 
15. รศ.ดร.พฤทฐิภร ศภุพล 
16. อ.ดร.ธวัชชัย  คังฆะมะโณ 

10. อ.ดร.พลากร บญุใส 
11. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ 
12. อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 
13. ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย 
14. อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ 
 
 
 

ศุภพล)  
เดิม ใหม ่

ผศ.ดร.อุษา     
อ้นทอง 

- 

รศ.ดร.พฤทฐิภร  
ศุภพล 

- 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 
 4.4 เรื่อง การเสนอชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แทนคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปัจจุบันที่ก าลังจะหมดวาระลงในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเสนอชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 รายชื่อ ดังนี้ 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยต าแหน่ง (เสนอชื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ) 
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  
    (คณาจารย์ประจ าที่เป็นไปตามเงื่อนไข) 
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ     
   (บุคคลภายนอกที่เป็นไปตามเงื่อนไข) 

   มติ เห็นชอบการการเสนอชื่อกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 รายชื่อ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
วิชาการ (ลับ)  
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4.5   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งถัดไป    
ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 

ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564           
แต่เนื่องจากตามก าหนดปฏิทินการศึกษาก าหนดส่งระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (ก าหนดสอบปลายภาค
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม -  8 พฤศจิกายน 2564)  

มติ เห็นชอบการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์                 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ 
Cisco Webex Meeting 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนโยบาย 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ไมมี่ 

เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 
 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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