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รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร ์
สมัยสามัญ ครัง้ที่ 4/2565 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 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.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า)  
5. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ปรยีาลักษณ์ โคหนองบัว)    
9. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
10. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี...รักษาการแทน) 
11. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี...รักษาการแทน) 
12. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
13. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
14. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาพักผอ่น 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา    เฉพาะวาระที่ 4.1 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ     เฉพาะวาระที่ 4.2 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขออนุญาต
ออกจากห้องประชุมในวาระที ่4.4 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
ด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ “Shadowing Program” ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565  - 8 
พฤษภาคม 2565 ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการ
บริหารร่วมกับผู้บริหารในสถาบันศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารงานและการพัฒนาทักษะ
สากลของบุคลากรต่อไป  

มติ รับทราบ 
 

1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

มติ รับทราบ 
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1.2.1.2 เรื่อง รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 
2565) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  

รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ณ วันที่ 17
พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงาน จ านวนตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate Key Performance Indicator : TSU) 9 6 3 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation University : SIU) 13 9 4 
ตัวชี้วัดคณะวิทยาศาสตร์ (SCI) 7 6 1 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ EdPEx 28 17 11 

รวมทั้งหมด 57 38 19 
ร้อยละ 66.67 33.33 

 
รายงานรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ระดับสาขาวิชา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 25 13 52.00 12 48.00 

2. สาขาวิชาเคมี** 31 22 70.97 9 29.03 

3. สาขาวิชาชีววิทยา** 31 20 64.52 11 35.48 

4. สาขาวิชาฟิสิกส์** 28 17 60.71 11 39.29 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ** 29 20 68.97 9 31.03 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม** 30 20 66.67 10 33.33 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 26 14 53.85 12 46.15 
  
หมายเหตุ:  ** หมายถึง มีผลการด าเนินงานในตัวชี้วัด SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ 
 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งเพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดที่ลงนาม 
 ค ารบัรองการปฏิบัติงาน 

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  10 
พฤษภาคม 2565   

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

2. สถานะการด าเนินการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566   จ านวน 10 หลักสูตร 
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 
 ทัง้นี้ ขอให้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เร่งด าเนินการเสนอหลักสูตรต่อคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งถัดไป  

มติ รับทราบ 
 

1.2.2.2  เรื่อง จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาลา่ช้า หรอืไม่จบตามแผนการเรียน  
ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งผลการส ารวจข้อมูลนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาล่าช้า หรือไม่

จบตามแผนการเรียน 4 ปี (หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์) จ านวน 
36 คน  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.2) 

มติ รับทราบ 
 
1.2.2.3 เรื่อง กิจกรรม 12th SCiUS Forum 
การจัดกิจกรรม 12th SCiUS Forum ก าหนดวันจัด ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 

2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการส าหรับการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 19 คู่ศูนย์              
ทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.3) 

มติ รับทราบ 
 

1.2.3  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ไม่มี – 
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1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  
  1.2.4.1  ประธานสาขาวิชาเคมี 

การประชุมสาขาวิชาเคมี เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม 2565  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาขาวิชาเคมี 
2. พิจารณาการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

มติ รับทราบ 
 

1.2.4.2  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
1. การจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

ประจ าปีการศกึษา 2565 ณ วิทยาเขตสงขลา 
2. พิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 

มติ รับทราบ 
 
1.2.4.3  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ตามที่สาขาวิชาฟิสิกส์ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2566 โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 ได้รับผลการพิจารณาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
พิจารณาในเดือนมิถุนายน 2565  

มติ รับทราบ 

 
1.2.4.4  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เมือ่วันที ่2 พฤษภาคม 2565  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การประมงและทรัพยากรทางน้ า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

2. พิจารณาการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

มติ รับทราบ 
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 1.2.4.5  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 การจัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร    
คลัสเตอร์) พ.ศ. 2566 ขณะนี้แต่ละวิชาเอกอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพ่ือด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อไป   

มติ รับทราบ 
  

1.2.5 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
 - ไม่มี -  

 
1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   

1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการ  

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที ่3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1) 

มติ รับทราบ 
 
  1.4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้ารว่มประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)   

1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
แจ้งโดยเอกสาร 
ตามที่ มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่  2 การรับด้วย Quota ประจ าปีการศึกษา 
2565 โดยมีผลการรับนิสิตทั้งสิ้น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 ของแผนการรับนิสิต (ข้อมูล ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2565) ดังนี้  

- TCAS1 จ านวนยืนยันสิทธิ์ (ช าระเงินยืนยันสิทธิ์)  47 คน   
- TCAS2 จ านวนยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)   29 คน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.4.1) 

มติ รับทราบ 
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1.4.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้  
แจ้งโดยเอกสาร 

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

ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (โครงการ สอ
วน.) ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 22 ประจ าปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซด์ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 
– 8 พฤษภาคม 2565 โดยจัดอบรมให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน 69 คน ใน 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา โดยสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเคมีได้ด าเนินการเสร็จสิ้นค่าย
ไปเมื่อวันที ่1 พฤษภาคม 2565 และ 8 พฤษภาคม 2565 ตามล าดับ 

 มติ รับทราบ 
 

1.4.2.2 โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการท างานวิจัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

การจัดอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy หัวข้อการน าเสนอ
โจทย์วิจัยและการอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์วิจัย เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2565 ให้กับโรงเรียนเครือข่าย TSU GLOBE ประจ าปี 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
Cisco WebEx Meeting และถ่ายทอดจากห้องแม่ข่ายจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง 

มติ รับทราบ 
 

1.4.2.3 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2565 

1) ก าหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565  

2) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติ
เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 ให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ านวนทั้งสิ้น 106,000 บาท 

3) งบประมาณสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ก าลังอยู่ในช่วงพิจารณา 

มติ รับทราบ 
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1.4.2.4 การประชุมวิชาการ The 5th International Conference on 
Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2022 (ICoMEIA 2022) 

1) การประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Mathematics, 
Engineering & Industrial Applications 2022 (ICoMEIA 2022) โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมดังกล่าว ก าหนดจดัระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ 

2) สาขาวิชาที่เป็นขอบเขตหลักของงานวิจัยของการประชุมวิชาการ ICoMEIA 2022 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรม 

3) ก าหนดช่วงเวลาในการส่งผลงาน ดังนี้  

• Abstract Submission: 30 June 2022 

• Notification of Acceptance: 31 July 2022 

• Deadline Full Paper Submission: 31 August 2022 

• Deadline for Early Bird Payment: 31 August 2022 
4) เว็บไซด์ของการประชุมวิชาการ https://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2022/  

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    
2.1  เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที ่18 
เมษายน 2565   

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  
โดยฝ่ายเลขานุการไดแ้จ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น มีมตริบัรองรายงานการประชุมโดย      
ไมมี่การแก้ไข  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 2.1) 

มติ รบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขตามผลการแจ้งเวียน  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง    
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองพิจารณา    
 4.1  เรื่อง การแก้ระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณา การขอ       
แกร้ะดับขั้น รายวิชา 0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุม่ P101 -  P105   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.1) 

มติ  มอบอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา) 
ทบทวนตรวจสอบผลคะแนนสอบปลายภาค และน ากลับมาเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
พิจารณาอีกครั้ง 

 
4.2  เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)  สาขาวิชาความปลอดภัย       

ในการท างานกับวัตถุอันตรายตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เสนอที่ประชุมพิจารณา หลักสูตรประกาศ         

นียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) สาขาวิชาความปลอดภัยในการท างานกับวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 
เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง  และวิทยาเขตสงขลา 

มติ   เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) สาขาวิชาความ
ปลอดภัยในการท างานกับวัตถุอันตรายตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
เปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  และ
วิทยาเขตสงขลา โดยให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ และมอบ            
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 

ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
1. ทบทวนชื่อหลักสูตร เนื่องจากรายละเอียดหลักสูตรเน้นเฉพาะด้านสารเคมี 

เป็นหลัก และทบทวนปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมี
รายวิชาทางด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย  

2. พิจารณาการจัดชุดรายวิชา ให้เน้นปฏิบัติการให้มากขึ้น  
3.  ทบทวนกลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับการศึกษา (ข้อ 3.2 หมวดที่ 1) ให้ชัดเจน  
4.  ทบทวนวิธีการเขียนแนวทางการพัฒนาอาจารย์เพ่ือส่งเสริมการบรรลุสมรรถนะของ 

ผู้เรียน (ข้อ 6 หมวดที่ 1) โดยอาจจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจาก Problem based 
learning   
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 4.3  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพ่ิมเติม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยปรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสลับการบริหารจัดการภายใน โดยขอให้มีผล
ตั้งแตภ่าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใหม่ 

เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา*   ประธาน 
2. ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม*        กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ธนพล  อยู่เย็น*          กรรมการ 
4. ผศ.ดร.เตือนตา  ร่าหมาน*     กรรมการ 
5. อ.ดร.ปวีณา  แก้วอุบล*         กรรมการ 
6. อ.ดร.วันกุศล  ชนะสิทธิ*์       กรรมการ  
                                   และเลขานุการ 
7. อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบวั 
8. อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต  
9. ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ 
10. ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย ์
11. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม 
12. อ.ดร.เกษศิรินทร ์รัทจร 
13. ผศ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ ์
14. รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง 
15. อ.ดร.อัคนี ผิวหอม 
16. อ.ดร.พมิประภา ชัยจักร 
17. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนงั       
18. ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม 
19. อ.ดร.ทวีเดช  ไชยนาพงษ ์
20. อ.ดร.อรสา  นุ่นแก้ว 
 

1. นางปรียาลักษณ์ โคหนองบัว*  ประธาน 
2. ผศ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา*  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม*       กรรมการ 
4. ผศ.ดร.เตือนตา  ร่าหมาน*     กรรมการ  
5. อ.ดร.ปวีณา  แก้วอุบล*        กรรมการ 
6. อ.ดร.วันกุศล  ชนะสิทธิ*์       กรรมการ 
7. อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต*            กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ธนพล  อยู่เย็น*        กรรมการ 
                                 และเลขานุการ 
9. ผศ.ดร.สุปาณี  เลี้ยงพรพรรณ 
10. ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย ์
11. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม 
12. อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร 
13. ผศ.ดร.ศุภชัย  นิติพันธ ์
14. รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง 
15. อ.ดร.อัคนี ผิวหอม 
16. อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร 
17. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนงั       
18. ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม 
19. อ.ดร.ทวีเดช  ไชยนาพงษ ์
20. อ.ดร.อรสา  นุ่นแก้ว 
 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรหลอมรวมระหว่าง 
วท.บ.(ชีววิทยา) และ วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
จึงขอปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (เพิ่มเติม) 
และสลับการบริหารจัดการภายใน เพื่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

เดิม ใหม ่ เหตุผล 
อ.ดร. 
ปรียาลักษณ์   
โคหนองบัว 

อ.ดร. 
ปรียาลักษณ์  
โคหนองบัว 

ปรับเป็น
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อ.ดร.ภูมิน  
นุตรทัต 

อ.ดร.ภูมิน  
นุตรทัต 

ปรับเป็น
อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบ
หลักสูตร 

  
มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยมีผล
ต้ังแตภ่าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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4.4  เรื่อง การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) พิจารณาเอกสารต ารา        
เพื่อประกอบการขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตออก
จากห้องประชุมในวาระที่ 4.4 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) พิจารณาเอกสารต ารา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี (Computer 
Programming in C Language) เพ่ื อประกอบการขอก าหนด ต าแหน่ ง รอ งศาสตราจารย์  ของ                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม  

 มติ เห็นชอบผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง (peer reviewer)  จ านวน                  
3 ท่าน เพ่ือพิจารณาต ารา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี (Computer Programming in C 
Language) ประกอบการขอก าหนด ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม  
(ลับ) 
 

  4.5. เรื่อง  สรรหาประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ขอลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 นั้น  

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรรม
การสรรหาประธานสาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557 ข้อ 18 

  มติ เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ลับ)  
 

4.6   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 
ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 

ก าหนดทุกวันพุธที่  3 ของเดือน โดยในเดือนมิถุนายน 2565 ตรงกับวันพุธที่  15 มิถุนายน 2565                      
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 5/2565  

 มติ เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขต
พัทลุง และ SC216 วิทยาเขตสงขลา และ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองนโยบาย   
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   
- ไม่มี – 
 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 




