
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 9/2565 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุม SC1218 และ SC216 และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

วาระ  เรื่อง หน้า 
1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน                                                               2 
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ   2 
1.3 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 3 
1.4 เรื่องแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม  4 

2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    4 
2.1 ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565  
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 

4 

3 เรื่องสืบเนื่อง    4 

 3.1  การรับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญาที่ 2 ของ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 

4 

4 เรื่องพิจารณา 5 
 4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2565   
5 

 4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง 

6 

 4.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 6 
 4.4 การกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2564 (วาระลับ) 
6 

 4.5 การรับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า ของ  อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร  

7 

5 เรื่องนโยบาย  - ไม่มี - 7 

6 เรื่องอ่ืนๆ   7 

 6.1    การรายงานข้อมูลเพ่ือการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด          
ในประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี 
 

7 



P a g e  | 1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 9/2565 
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ผู้เข้าประชุม 
1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า) 
2.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์ นิยะสม) 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชติตระการ) 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า)  
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) 
5. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กรรมการ 

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

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

 
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 าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
   - ไม่มี -  

 
1.2  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1.2.1.1 เรื่อง สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565-2566    

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2565-2566 จึงขอรายงานสถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565   

1. สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (กรอกข้อมูลเข้าระบบ CHECO) 
2. สถานะการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (10 หลักสูตร) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.2.2.1) 

มติ รับทราบ 
 
1.2.2 เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

  - ไม่มี -  
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1.2.3  เรื่องแจ้งจากประธานสาขาวิชา  
1.2.3.1  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิทยาศาสตร์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการกับชมรมกีฬา E-sport จงัหวัดพัทลุง และชมรมกีฬา E-sport จังหวัดกระบี่ ในโครงการศึกษาพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีสปอร์ต  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.             
ณ ห้อง SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

มติ รับทราบ 
 

  1.2.3.2  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
การประชุมสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 18 ตลุาคม 2565 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การก าหนดเบิกจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จากงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. การจัดท าข้อมูลรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเสนอขอ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

มติ รับทราบ 
 
1.2.4 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

  - ไม่มี -  
 
1.3    เรื่องแจ้งจากเลขานุการ   

1.3.1. การด าเนินการติดตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานการติดตาม/ผลการด าเนินงานตามมตกิารประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมทราบ  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1.3.1) 

มติ รับทราบ 
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1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
1.4.1 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต 
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU ประจ าปีการศึกษา 
2566 รับสมัครโดยคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สมัคร จ านวน 12 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565) ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     จ านวน 4 คน 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา      จ านวน 1 คน 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี   จ านวน 2 คน 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า จ านวน 2 คน 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     จ านวน 3 คน 

มติ รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1  เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และสมัยสามัญ ครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2565 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 
โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนพิจารณารบัรองรายงานการประชุมแล้วนั้น มีมตริับรองรายงานการประชุมโดย 
ไม่มีการแก้ไข  

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565             
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   เรื่อง การรับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สัญญาที่ 2 ของ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 

สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการทบทวนการกลั่นกรองและรับรองคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ บทความทางวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือประกอบการประเมินเพ่ือต่อสัญญาพนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน สัญญาที่ 2 ของอาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ 
เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของผลงานทางวิชาการอย่างรอบด้าน โดยเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 มีมติ           
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ไม่รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการทั้ง 2 เรื่อง ดังนั้น อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร จึงได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเรื่องใหม่ บทความทางวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือเข้ารับการพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรอง

และรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ เรื่องใหม่ บทความทางวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง ประกอบการประเมิน

เพ่ือต่อสัญญาพนักงาน มหาวิทยาลัย ของอาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 3.1) 

มติ  ไม่รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการทั้ง 2 เรื่อง โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1. ข้อสังเกตความเรียบร้อยของบทความ พบความไม่เรียบร้อยในหลายจุด เช่น การอ้างอิง
ในเนื้อหา การเขียนเอกสารอ้างอิง 

2. ให้มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา ร่วมกับประธานสาขาวิชา
ชีววิทยา ส าหรับเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือท าหน้าที่ช่วยให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ช่วยคัดกรอง และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของผลงานทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร อย่างน้อย 1 รายการ ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และขอให้เสนอผลงานทางวิชาการผ่านที่ประชุมสาขาวิชา
ชีววิทยาก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณากลั่นกรองและรับรองคุณภาพผลงานทาง
วิชาการตามล าดับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา 

4.1   เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป ีพ.ศ. 2565   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพ่ิมเติม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเสนอ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  อินทะไชย อาจารย์ประจ าหลักสูตร เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้มีผลการใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2565  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.1) 

มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี  พ.ศ. 2565 โดยมีผลตั้ งแต่ภาคเรียนที่  2               
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
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4.2   เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์               
ฉบับปี พ.ศ. 2564 วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โดยเสนอปรับ อาจารย์พีระ ทองมี อาจารย์ประจ า
หลักสูตรออก เนื่องจากเกษียณอายุ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.2) 

     มติ เห็นชอบการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง  
โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 
4.3   เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งถัดไป 

ตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญของทุกเดือน 
ก าหนดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565              
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 10/2565 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 
วิทยาเขตพัทลุง และ ห้อง SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

 มติ เห็นชอบการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  สมัย
สามัญ  ครั้งที่ 10/2565 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ ห้อง SC216 วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  
 
 4.4  เรื่อง การกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (วาระลับ) 

ด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ได้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (5) การกลั่ นกรองผลการ
ประเมิน เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
(กรณีส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น) หรือคณะกรรมการประเมินของหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานภายในส่วน
งาน) กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดและสรุปผลการประเมินทุกองค์ประกอบของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัด จัดส่งไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนประจ าปี หรือเพ่ือประกอบการพิจารณาเพื่อจ้างต่อไปในปีงบประมาณถัดไป  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.4) 
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มติ เห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
การศึกษา 2564 
 

 4.5 เรื่อง การรับรองผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า ของ  อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
และรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจ า ของ อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์  รัทจร ประกอบด้วย  

1. เอกสารประกอบการสอน  จ านวน 1 เรื่อง   
2. ผลงานทางวิชาการ 
 - งานวิจัย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จ านวน 1 เรื่อง  
 - ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน (อนุสิทธิบัตร) จ านวน 1 เรื่อง 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.5) 

มติ  เห็นชอบและไม่เห็นชอบการรับรองผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
1. เห็นชอบรับรองเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0207254 พันธศุาสตรท่ั์วไป 
2. ไมร่ับรองผลงานทางวิชาการท้ัง 2 เรื่อง เนื่องจากผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเป็นงาน 

ที่ไม่สอดคล้องตามรูปแบบของหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนโยบาย  

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์        
ที่ก าหนดในประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 มีมติ
เห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ โดยการปรับปรุงหลักสูตร
ได้จัดท าเล่ม  มคอ.2 จ านวน 2 เล่ม คือ มคอ.2 วิทยาเขตสงขลา (วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมี และวิชาเอก
ชีววิทยา)  และ มคอ.2 วิทยาเขตพัทลุง (วิชาเอกฟิสิกส์  วิชาเอกเคมี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอก
คอมพิวเตอร์และวิทยาการค านวณ) ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จึงขอหารือการ
จัดท ารายงานข้อมูลแต่ละวิชาเอกเพ่ือเสนอขอรับการประเมินรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาไปยังคุรุสภา 
ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
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มติ ประธานในที่ประชุมมอบคุณพรสวรรค์ คงหนู ประสานการด าเนินการรายงาน
ข้อมูลเพ่ือการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป  

 

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 

(นางพรสวรรค์ คงหนู) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

  

 

 
(นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์) 

หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


