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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2565 

วันพุธที่ 10 สงิหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป   
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ผู้เข้าประชุม 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชติตระการ) 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า)  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) 
6. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)    
10. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม)  
11. ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล)  
12. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กรรมการ  
     (อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี) 
13. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
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14. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     (นายศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์)      
15. นางพรสวรรค์  คงหนู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ  

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

(อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม) 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 (อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา    เฉพาะวาระท่ี 3.1 
5. นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น       เฉพาะวาระท่ี 4.1 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
เนื่องด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ติดภารกิจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และ

จีโนมมนุษย์ในภาคใต้” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จึงมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม 

มติ รับทราบ 
 
 1.1.2 เรื่อง ขอแสดงความยินดีการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสาขาวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสาขาวิชา โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  

1. อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2 อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

มติ รับทราบ 
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1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  

1.2.1.1 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.1) 

มติ รับทราบ 
 

1.2.1.2 เรื่อง ก าหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยาย           
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ก าหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการ
ขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการในการ
เบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทันเวลาตามที่ก าหนด คณะวิทยาศาสตร์ จึงก าหนดระยะเวลาการ
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน การขอกันและการขยายการกันเงินไว้เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.1.2) 

มติ รับทราบ 
 

1.2.2  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1.2.2.1 เรื่อง สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565-2566   

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2565-2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 

มติ รับทราบ 
 
1.2.3 เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ไม่มี - 
    

1.2.4  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  
1.2.4.1  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3  
สิงหาคม 2565 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การเปิดรายวิชา จ านวน 2 หลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2/2565  
2. การหารือการจัดท าหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 
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3. การจัดกจิกรรมแข่งขัน E-Sport (ROV) ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6             
   วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565  

มติ รับทราบ 
 

  1.2.4.2  ประธานสาขาวิชาเคมี 
 1. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ให้กับนิสิตสาขาวิชา
เคมี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565  
 2. สาขาวิชาเคมี จะปรับเปลี่ยนงบประมาณการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ยังไม่มีการใช้
จ่ายงบประมาณมาจัดซื้อวัสดุต่างๆ ทดแทน  

มติ รับทราบ 
 

1.2.4.3  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาชีววิทยา มีแผนจะจัดท าหลักสูตร หลักสูตรคลัสเตอร์ จ านวน 3 วิชาเอก คือ 

วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกจุลชีววิทยา วิชาเอกชีววิทยาทางการแพทย์ ในปีการศึกษา 2567 

มติ รับทราบ 
 
1.2.4.4  ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนจะจัดค่ายบริการวิชาการ “ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี” 
ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เพ่ือเป็นการประสัมพันธ์หลักสูตรอีกช่องทางนึง  

มติ รับทราบ 
 

1.2.4.5 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม จะน างบประมาณคงเหลือจากการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรมาจัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า จ านวน       
3 ฐาน ดังนี้ 

     1. นิทรรศการปลาสวยงาม  
     2. นิทรรศการด้านการอนุรักษ์สัตว์น ้า  
     3. นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม   

มติ รับทราบ 

 
1.2.5  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

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

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญา 2) อาจารย์ ดร.ภูมิน 
นุตรทัต 

มติ เห็นชอบรับรองบทความทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.
ภูมิน นุตรทัต มีการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
และมีคุณภาพสามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน 
สัญญา 2 

แจ้งมติไปยังฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 
 

- รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
- คุณอรวรรณ หนูนุ่น 

2 เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
และเอกสารค าสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย 

มติ เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนและเอกสารค าสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย 
อินทะไชย (ลับ) 

แจ้งมติรายชื่อ
คณะอนุกรรมการฯ และ
มอบคุณกาญจนา ชูศิริ 
ด าเนินการต่อไป 

- รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
- คุณกาญจนา ชูศิริ 
 

3 เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย   

มติ  เห็นชอบรับรองผลงานทางวิชาการ จ านวน 7 เรื่อง ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ตามข้อบังคับ ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2565 (ส่วนที่ 1 ข้อ 7) ในเรื่องข้อ 1, 3, 6 และ 7 

แจ้งมติไปยังฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสนอ
เข้าพิจารณาในที่ประชุม       
สภาวิชาการต่อไป 
 

- รองคณบดีฝ่าย 
  วิชาการและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
- คุณกาญจนา ชูศิริ 
 

มติ รับทราบ 
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  1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ 

 1.4.1.1 การเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand  
Research Expo 2022)” 

ตามที่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดง 
ผลงาน และร่วมจัดแสดงผลงาน และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานกิจกรรมการประกวดผลงานและนวัตกรรม    

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.4.1.1) 

มติ รับทราบ 
 

1.4.2  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
1. คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Webex เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกับประธาน
สาขาวิชา และประธานหลักสูตร  

2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมี
ก าหนดวันฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ  คณะวิทยาศาสตร์ ขณะนี้มีบัณฑิต
ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณร้อยละ 60  

มติ รับทราบ 
 

1.4.3 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ตามที่  ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) และคณะฯ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและผู้สนใจส่งรายชื่อและข้อมูลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน และ ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี พ.ศ. 2564
โดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้
พิจารณาคัดเลือกมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน เป็นบุคลากร
ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

มติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1  เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และสมัยสามัญ ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น มีมติรับรองรายงานการประชุม 
โดย ไม่มีการแก้ไข  

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  เรื่อง การแก้ระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5 /2565 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาวาระการแก้ระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีมติ 
มอบอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา) ทบทวนตรวจสอบผลคะแนน 
พร้อมแสดงวิธีการค านวณคะแนนที่มีการปรับแก้ไข และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พิจารณาขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไข
ระดับขั้นรายวิชา 0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 (2-3-4) กลุ่ม P101 -  
P105 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้สอนได้ด าเนินการทวบทวนคะแนนพร้อมแสดงวิธีการ
ค านวณคะแนนที่มีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 3.1) 

 มติ เห็นชอบการขอแก้ไขระดับขั้นรายวิชา 0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 (2-3-4) กลุ่ม P101 -  P105 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
 4.1  เรื่อง รับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สัญญา 2) อาจารย์ ดร.พิมประภา  ชัยจักร 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาผลงานทาง

วิชาการ (บทความวิชาการ) จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือประกอบการประเมินต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 

(สัญญา 2) ของ อาจารย์ ดร.พิมประภา  ชัยจักร  

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

ข้อสังเกตและเสนอแนะ  
ผลงานทางวิชาการมีผู้ร่วมในผลงานเป็นนิสิต ให้ตรวจสอบผลงานวิชาการต้องไม่เป็น      

ส่วนหนึ่งของการศึกษาก่อนด าเนินการต่อไป 
  

4.2   เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2562 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพ่ิมเติม อาจารย์ ดร.จักรี  บุญละคร เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยขอให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2) 

มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป  

 
4.3   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 

ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 
ก าหนดทุกวันพุธที่  3 ของเดือน โดยในเดือนกันยายน 2565 ตรงกับวันพุธที่  21 กันยายน 2565              
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 8/2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขต
พัทลุง และ ห้อง SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

มติ เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที ่8/2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขต
พัทลุง และ ห้อง SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองนโยบาย  
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
- ไม่มี – 
 

เลิกประชุม เวลา 14.50 น. 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 

(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


