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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี)  
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 (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  

   - ไม่มี -  
 

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 
มติ รับทราบ 

 
1.2.1.2 เรื่อง รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 
2565) ณ วันที่ 11 เมษายน 2565  

รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ณ วันที่ 11 
เมษายน 2565 ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงาน จ านวนตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate Key Performance Indicator : TSU) 9 5 4 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation University : SIU) 13 9 4 
ตัวชี้วัดคณะวิทยาศาสตร์ (SCI) 7 6 1 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ EdPEx 28 15 13 

รวมทั้งหมด 57 35 22 
ร้อยละ 61.04 38.60 

   
รายงานรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ระดับสาขาวิชา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 25 8 32.00 17 68.00 
2. สาขาวิชาเคมี** 31 18 58.06 13 41.94 
3. สาขาวิชาชีววิทยา** 31 17 54.84 14 45.16 
4. สาขาวิชาฟิสิกส์** 28 15 53.57 13 46.43 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ** 29 14 48.28 15 51.72 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม** 30 17 56.67 13 43.33 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 26 11 42.31 15 57.69 
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีผลการด าเนินงานในตัวชี้วัด SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งเพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดที่ลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน 

มติ รับทราบ 
 

1.2.1.3 เรื่อง สถานะการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 แบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster)   

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 แบบกลุ่มหลักสูตร 
(Cluster) ประกอบด้วย 5 วิชาเอก เพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566 จึงขอรายงานสถานะการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละวิชาเอก ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.3) 
มติ รับทราบ 
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1.2.2  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1.2.2.1 เรื่อง สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565-2566   
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 

2565–2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565-2566 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 
2565  

1. สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  จ านวน 11 หลักสูตร 
(ทุกหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย) 

2. สถานะการด าเนินการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566   จ านวน 10 หลักสูตร 
ทั้งนี้ การด าเนินการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ให้พิจารณาด าเนินการตาม

ก าหนดแนวทางมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่   
7 เมษายน พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นด้วยความต่อเนื่อง ไม่กระทบการจัดการเรียนการ
สอน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (5 ฉบับ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 

มติ รับทราบ 
 

1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - ไม่มี - 

    
1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  

1.3.6.1  ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ตามที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิต
ศาสตรศึกษา เพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กับ กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตร
หากด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ (เกณฑ์เดิม) ตามก าหนดระยะเวลา จะต้องด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรอีกรอบให้สอดคล้องตามเกณฑ์ใหมห่รือไม่   

มติ รบัทราบ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ขอให้รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยใน 
ประเด็นการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกรอบให้สอดคล้องตามเกณฑ์ใหม่หรือไม่  
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1.3.6.2  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จากการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้หารือการด าเนินการ
ปรับปรุงหลอมรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือ
พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566 โดยมีมติขอเสนอใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องไปจนถึงปีการศึกษา 
2567 

มติ รับทราบ โดยประธานในที่ประชุมให้สาขาวิชาเสนอการขอใช้หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 ต่อเนื่อง พร้อมแสดงเหตุผล มายังคณะฯ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
  1.3.6.3  ประธานสาขาวิชาเคมี 

การประชุมสาขาวิชาเคมี เมื่อวันที ่9 มีนาคม 2565  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ระดับส่วนงาน โดยมีมตไิม่เสนอชื่อ 
 2. การขอรับสนับสนุนงบประมาณวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 

มติ รับทราบ  
 

1.3.6.4  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
 จากการประชุมสาขาวิชาชีววิทยาได้หารือการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยแยกออกเป็น 2 
หลักสูตร เพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566 โดยมีมติขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (หลอมรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา) ต่อเนื่องไป
จนถึงปีการศึกษา 2566 หลังจากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยแยกออกเป็น 2 หลักสูตร ทั้งนี้ จะขอ
ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เพ่ิมเตมิ) และสลับการบริหารจัดการภายใน  

มติ รับทราบ โดยประธานในที่ประชุมให้สาขาวิชาเสนอการขอใช้หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 ต่อเนื่อง พร้อมแสดงเหตุผล มายังคณะฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพร้อมกับหลักสูตรสังกัดสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป 

 
1.3.6.5  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตามท่ีสาขาวิชาฟิสิกส์ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566 โดยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และคาดว่าจะ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
และฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 
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มติ รับทราบ  
 

1.3.6.6  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

และทรัพยากรทางน้ า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2565 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสอนแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
1.3.6.7  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสาขาวิชา           
ที่เกี่ยวข้องในการขอรายชื่อคณาจารย์ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศการสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2565 จะมีนิสิตหลักสูตร             
4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ออกฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนพร้อมกัน (มาตรฐานวิชาชีพก าหนดให้
อาจารย์แต่ละท่านนิเทศการสอนของนิสิตได้ไม่เกิน 10 คน) 

  
1.2.5 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

    - ไม่มี - 
 

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

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทราบ  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1) 

มติ รับทราบ 
 
1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ ขอขอขอบคุณสาขาวิชาในการให้ความ

ร่วมมือส่งผลงานงานวิจัยเพ่ือเสนอเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13
ก าหนดจัดระหว่างวันที่ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 

มติ รับทราบ 
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1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
ตามที่ มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่  2 การรับด้วย Quota ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีจ านวนผู้สมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร 

TCAS 1 
Portfolio 

TCAS 2 
Quota 

แผน
รับ 

Clearing 
House 

ยืนยัน 
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

สมัครโครงการ 
รวม 

มหาวิทยาลัย คณะฯ 

วท.บ.คณิตศาสตร์ 28 6 6 15 2 4 6 

วท.บ.เคมี 25 7 5 20 4 0 4 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 7 6 4 4 4 8 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 26 25 19 15 1 16 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ า 

27 9 8 7 1 3 4 

วท.บ.ชีววิทยา* 0 0 0 65 16 4 20 

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* 0 0 0 31 7 7 14 

รวม 147 55 50 161 49 23 72 

  
 หมายเหตุ 1.  * เริ่มรับ TCAS2  
  2. ก าหนดยืนยันสิทธิ์ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 

มติ รับทราบ 
 

1.4.3  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

1.4.3.1 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (โครงการ สอวน.) ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 
22 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดด้ าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 รุ่นที่ 22 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 โดยมีก าหนดจัดค่ายฝึกอบรม จ านวน 2 วิชา ได้แก่ 
วิชาเคมี  และวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่  23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

มติ รับทราบ 
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1.4.3.2 โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการท างานวิจัยสิ่งแวดล้อมใน 
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 ได้จัดอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE 
Academy รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting  ให้กับโรงเรียนเครือข่าย TSU GLOBE 
ประจ าปี 2565 จ านวน 16 โรงเรียน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 128 คน ประกอบด้วย ครู 
จ านวน 43 คน และนักเรียน จ านวน 85 คน 

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    
2.1  เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยฝ่ายเลขานุการ อยู่ระหว่งการเสนอแจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม โดยจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป  

มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง    
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองพิจารณา    
 4.1  เรื่อง ระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาระดับขั้น 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นจากคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  

มติ เห็นชอบระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ และ
ส าหรับรายวิชาที่ยังค้างส่งระดับขั้นให้เร่งด าเนินการส่งระดับขั้น และเสนอคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์รับรองต่อไป  

ข้อเสนอแนะ  
ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกระดบัขั้นและส่งระดับข้ัน คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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 4.2  เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สัญญา 2) ของ อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ (บทความวิชาการ) จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือประกอบการประเมินต่อสัญญาพนักงานทดลองปฏิบัติงาน 
สัญญา 2 ของ อาจารย์ ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล  

 มติ เห็นชอบรับรองบทความทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล มีการ
เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมีคุณภาพสามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญา 2 

 
4.3  เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง          

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ของ อาจารย ์ดร.จิราพร ช่อมณี 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร. 
จิราพร ช่อมณี เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0134 เคมีเชิงฟิสิกส์ 

 มติ เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี (ลับ) 
 
 4.4  เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ของ อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0134 เคมีเชิงฟิสิกส์   

มติ เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี เพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 0134 เคมีเชิงฟิสิกส์ ในประเด็น ดังนี้ 

เรื่อง ความสอดคล้อง 
1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
    ทางวิชาการ 

เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

2.  ผลการประเมินการสอน  อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน 
3.  ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
    ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

4.  ผลการประเมินงานามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า 
    ย้อนหลัง 1 ปี (ประจ าปีการศึกษา 2563)  
    ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 

เป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 
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เรื่อง ความสอดคล้อง 
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ 
    ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบประเด็นที่ขัดต่อ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
 

4.5  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน (สายฃสนับสนุน) 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.5) 

มติ เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน  
(สายสนับสนุน) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
4.6   เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ที่เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด ส่วนงานละไม่เกิน 1 ชื่อ  

มติ เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด (ลับ)  
 
4.4    เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 

ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน  
ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 ตรงกับวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565                       

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป                
ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

มติ เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meeting  

 
 



P a g e  | 11 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองนโยบาย   
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   
- ไม่มี – 

เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 




