รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบ ริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๒๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผูเขาประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ)
๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารยไพบูลย ดวงจันทร)
๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ
(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง)
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๕. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน)
๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย)
๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารยสายพิณ วิไลรัตน)
๘. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
(อาจารยศรุต จุยมณี)
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี)
๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)

ประธาน

๒
๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดำ)
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(อาจารย ดร.ธนพันธุ ปทมานนท)
๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ ฤทธิสรไกร)
๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวัฒน ไทยเจริญ)
๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร
(รองศาสตราจารยกรกฎ ทองขะโชค)
๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน)
๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารยจริ พรรณ พีรวุฒิ)
๒๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพือ่ การพัฒนา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)
๒๘. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมปิ ญญาชุมชน
(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน..รักษาการแทน)

๓
๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ)
๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
(อาจารยนพิ ัทธุ อินทอง)
๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
๓๒. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี)
๒. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา
(อาจารย ดร.ทวนธง ครุฑจอน)
๔. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายเชิดชัย อองสกุล...รักษาการแทน)
๕. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย ดร.เปลือ้ ง สุวรรณมณี)
ผูเขารวมประชุม
๑. นายมัฆวัต วิไลลักษณ
๒. นางสาวปนปนัทธ ดำนุย
๓. นางโสภิน วัฒนเมธาวี
๔. นางสุทัศนีย ดีสมุทร
๕. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
๖. นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง

เลขานุการ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
นักวิชาการ ฝายวิชาการ
เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี ๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่องแจงจากผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
๑.๒.๑.๑ เรื่อง กฎหมายนารูสำหรับการปฏิบัติงาน
อาจารยศรุต จุยมณี ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย แจงที่ประชุมเพือ่ ทราบ
กฎหมายนารูส ำหรับการปฏิบัติงาน ในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้
๑. การกำหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเปนอาจารย...เปนธรรมหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การที่ม หาวิทยาลัยของรัฐมีอำนาจ
ในการกำหนดคุณ สมบั ต ิเ ฉพาะเพื ่อ การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข า มาทำหน า ที ่ใ นตำแหน ง อาจารย
ซึ่ง เปนตำแหนง ทางวิ ชาการที ่ ต อ งกำหนดคุ ณสมบัติเ ฉพาะเพื่อ ความเหมาะสม เนื่อ งจากตำแหนง ดัง กลาว
มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตของมหาวิท ยาลัยของรัฐ ซึ่งตองการบุคคลที่ม ีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน
การศึกษาเปนอยางสูง และมหาวิทยาลัยของรัฐไดใหความสาคัญกับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีของผูสมัคร
ดวยเหตุก ารศึก ษาในระดับ ดัง กลาวถือ เปนโครงสรางพื้นฐานของวิชาการที่จ ะนามาใชในการสอนและวิจั ย
ไดอ ยางมีประสิ ทธิ ภาพ แต ก ารกำหนดคุณสมบัติดังกลาว มหาวิท ยาลัยของรัฐ จะตอ งมีเหตุผลที่อธิบายไดวา
เพื่อประโยชนในทางวิชาการ อันเปนประโยชนสาธารณะอยางแทจริง มิใชกำหนดตามอำเภอใจ
๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
รองคณบดี ไ ม ม ี ฐ านะเป น ผู  บ ริห ารที ่ม ี อ ำนาจในการบริ ห ารงานของคณะ
อยางแทจริง เปนเพียงผูชวยบริหารซึ่งจะตองทำงานตามที่คณบดีมอบหมาย คณบดี จึงมีอำนาจดุลนิพิจที่จะเสนอ
บุคคลใดที่ตนไววางใจใหอธิการบดีแตงตั้งเปนรองคณบดีและมีอำนาจดุลพินิจที่จะเสนอใหอธิการบดีสั่งใหบุคคลใด
พนจากตำแหนงรองคณบดีได และการสั่งใหพนจากตำแหนงเนื่องจากหมดความไววางใจ ไมอาจถือเปนการลงโทษ
อีกทั้งการกระทำหรือพฤติการณของรองคณบดีที่เปนเหตุใหอธิการบดีและคณบดีเสื่อมหรือหมดความไววางใจ
ไมจำเปนตองเปนการกระทำหรือพฤติการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แตอาจจะเปนการ
กระทำหรือพฤติการณโดยรวมของรองคณบดีผูนั้น ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องการมีคำสั่งใหรองคณบดีพนจาก
ตำแหนง จึงไมอยูในขอบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ และถึงแมคำสั่งไมไดปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ก็มีผลเพียงทำใหระยะเวลาสำหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมหรือขยายระยะเวลาเปนหนึ่งป
นับแตวันที่ไดรับคำสั่งการปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไมเปนเหตุใหคำสั่งไมชอบ
ดวยกฎหมาย
มติ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑)
รับทราบ

๕
๑.๒.๒ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
๑.๒.๒.๑ เรื่อง ภาพรวมโครงการวิจัย ป ๒๕๖๔ ที่เสนอตอ PMU
และโครงการ ๑ คณะ ๑ แพลตฟอรม
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ไดกำหนดเปดรับรางคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณไดมีการดำเนินการยื่นขอเสนอผานระบบบริหารงานวิจัย
แบบใหม และสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินการโครงการการดำเนินงาน ๑ คณะ ๑ แฟลตฟอรมเพื่อเตรียมแผน
งานวิจัยสำหรับยื่นขอรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได Concept Proposal ที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่
นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศและเปนไปตามจุดเนนของแตละคณะ หนวยงาน โดยกิจกรรมดังกลาวเปน
โครงการภายใตธนาคารโครงการวิจัยและนวัตกรรม ม.ทักษิณ (Research and Innovation Proposal Bank : RIPB)
พรอมนี้ รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดนำเสนอขอมูล
แนวทางการขับเคลื่อนดานการวิจัย เพื่อแจงใหที่ประชุมรับทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑)
มติ

รับทราบและมอบคณบดีสื่อสารขอมูลใหคณาจารยไดรับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องแจงจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
๑.๒.๓.๑ เรื่อง การจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ

ตามที่สำนัก งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดม ีก ฎหมายใหมใหพยาบาล
วิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พยาบาลวิชาชีพที่เปนพยาบาลเวชปฏิบัติที่สามารถตรวจรักษาโรคเบื้องตนไดโดยอิสระ
ใหเปดสถานพยาบาลในลักษณะคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สปสช. กำหนด
หากคลินิกดังกลาวดำเนินการไดตามเกณฑของ สปสช. จะไดรับอนุญาตใหเปนเครือขายรวมบริการของ สปสช.
ดังนั้นผูใชบริการจะสามารถใชบัตรทองไดเมื่อเขาใชบริการ ทั้งนี้ สภาการพยาบาลจะรวมเปนพี่เลี้ยงใหในชองทาง
การดำเนินการเพื่อเปดคลินิก ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินการโครงการจัดตั้งคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ เพื ่ อ ใหบ ริ การตรวจรักษาโรคเบื้องตนและบูรณการการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยง
กับการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการอยูในปจจุบัน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑)
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๔ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
๑.๒.๔.๑ เรื่อง ขอสรุปเบื้องตนจากการประชุมผูบ ริหารกระทรวง อว.
สวนที่เกี่ยวของกับ ทปอ.ทั้ง ๔
จากการประชุ ม ผู บ ริ ห ารกระทรวงการอุ ดมศึ ก ษาส ว นที่ เ กี ่ ยวขอ งกั บ ทปอ.ทั ้ง ๔
ที่ประชุมไดขอใหทุกฝายเตรียมขอมูล แผนงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการการลดความเสี่ยงในหนวยงาน ดังนี้
๑. งดกิจกรรม (ระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)
๒. เตรียมการทำงานที่บาน
๓. ใหมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนแบบปกติ และเริม่ สอนในระบบออนไลน
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป และใหสอนในระบบออนไลนเต็มรูปแบบ
ตั้งแต ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปนตนไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑)
มติ

รับทราบ และเห็นควรนำไปหารือในวาระอื่น

๑.๒.๕ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๕.๑ เรื่อง การติดตามการตอบแบบสอบถามดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๒
ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการหลั ก และกระบวนการสนั บ สนุน โดยสอบถามในประเด็น ซึ ่ง อยู  ร ะหว างการเก็ บ ข อ มูล พบวา
มีบางประเด็นที่การดำเนินการและการตอบแบบประเมินยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
แบบสอบถาม ๗ ประเด็น ประกอบดวย
๑. ภาวะการมีงานทำของผูส ำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
๒. การประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รุนปการศึกษา ๒๕๖๑
๓. ความพึงพอใจ/ไมพงึ พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒
๔. การสือ่ สารของผูนำระดับสูงมหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๕. ความพึงพอใจ/ไมพงึ พอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒
๖. ความพึงพอใจ/ไมพอใจของผูใหทุน/แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีตอมหาวิทยาลัยทักษิณ
๗. ความพึงพอใจ/ไมพอใจของผูร ับบริการวิชาการทีม่ ีตอมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑)
มติ

รับทราบ และมอบผูบ ริหารทุกสวนงาน ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

๗
๑.๒.๖ เรื่องแจงจากคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๑.๒.๖.๑ เรื่อง โครงการผลิตเจลแอลกอฮอลลลางมือ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จะจัดโครงการผลิตเจลแอลกอฮอลลา งมือ
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ภาคบาย กิจกรรมจะสอนวิธีการจัดทำเจลลางมือที่ผสมสารสมุนไพรดวยสูตรของ
อาจารยจากสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ซึ่งจะมีผูสูงอายุมารวมกิจกรรมประมาณ ๒๐ คน
มติ

รับทราบ
๑.๒.๗ เรื่องแจงจากคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
๑.๒.๗.๑ เรื่อง ยอดเงินบริจาคการจัดทำเจลแอลกอฮอลล

ตามที่ ค ณะอุ ต สาหกรรมเกษตรและชี ว ภาพ ได จ ั ด ทำเจลแอลกอฮอลล
เพื่อ แจกจายแกป ระชาชนและสวนงานต าง ๆ นั้น ขณะนี้ม ีผูบริจาคสมทบทุนเขาบัญ ชีของคณะระหวางวันที่
๒๘ กุมภาพันธ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๘,๕๑๖ บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถผลิตไดจำนวน ๑๐,๑๔๖ หลอด
(หลอดละ ๓๐ กรัม)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๘ เรื่องแจงจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒.๘.๑ เรื่อง การปรับแผนกิจกรรม International Graduate Camp

บั ณฑิ ตวิ ท ยาลัย ไดป รับ แผนการดำเนิน กิจ กรรม International Graduate
Camp เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-๑๙ โดยไมมีผลกระทบกับผูที่ลงทะเบียนไปแลว
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๙ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑.๒.๙.๑ เรื่อง โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย จำนวน ๒ โครงการ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบในวงเงิน จำนวน ๔๐ ลานบาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรวมกับฝายวิชาการเพื่อปรับปรุงขอมูล
และสงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑๐ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
๑.๒.๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับลิงและสุนัขที่เขามาในมหาวิทยาลัย

ขณะนี ้ มี ล ิ ง และสุ นัขเขามาภายในมหาวิท ยาลัยทัก ษิณ วิท ยาเขตสงขลา จึง ขอให
เพิ่ม ความระมัดระวัง เนื่อ งจากอาจเกิดอันตราย ซึ่ง ขณะนี้อ ยูในระหวางการประสานงานกับสวนสัตวสงขลา
และเทศบาลเมืองเขารูปชางเพื่อดำเนินการตอไป
มติ

รับทราบ
๑.๒.๑๑ เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายการพัสดุ
๑.๒.๑๑.๑ เรื่อง การสรางความเขาใจตอบุคลากรเพื่อรองรับการประเมิน ITA

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฎวา ยังมีบางประเด็นที่ตองขอความรวมมือจากผูบริหารไปสื่อสารกับ
บุคลากรในสังกัดใหทราบ ดังนี้
๑. การรับรูขั้นตอนการอนุญาตยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใชพัสดุของมหาวิทยาลัยทัก ษิณ
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
๒. การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งไดพัฒนาระบบรวมกับสำนักคอมพิวเตอร
ขณะนี้อยูในระหวางการทดลองระบบ และจะเชิญบุคลากรจากทุกสวนงานมาประชุม
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตอไป
มติ

รับทราบ

๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรือ่ ง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ
และผูบ ริหารระดับสูง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตามที ่ ม หาวิท ยาลั ยกำหนดจัดประชุม ที่ป ระชุมคณบดี ผูอ ำนวยการ และผูบ ริห ารระดับสูง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื ่ อวั นจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น
ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การพัฒนาระบบถอนรายวิชา (ติดสัญลักษณ W) ผานระบบออนไลน
ดวยงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา รวมกับสำนักคอมพิวเตอร มีความตองการพัฒนา
ระบบการถอนรายวิชาออนไลน (ติดสัญลักษณ W) เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของ
อาจารย ท ี ่ ป รึ ก ษา ผู  ส อน และหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง จึ ง ได ศ ึ ก ษาข อ มู ล จากมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ พบว า
ปจจุบันมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดใชระบบการถอนรายวิชา ติดสัญลักษณ W ออนไลนแลว ในขณะที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยังใชกระบวนการถอนรายวิชาดวยแบบฟอรมคำรอง ดังนั้นงานทะเบียนนิสิตฯ รวมกับสำนักคอมพิวเตอรตองการ
พัฒ นาระบบการถอนรายวิ ชาออนไลน โดยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชระบบและ
พิจารณาผูอนุมัติการถอนรายวิชาผานระบบออนไลน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติการถอนรายวิชาระบบถอนรายวิชา (ติดสัญลักษณ W) ผานระบบออนไลน
๒. ขั้นตอนกระบวนการถอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยตางๆ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)
มติ เห็ น ชอบในหลั ก การแนวทางการพั ฒ นาระบบการถอนรายวิ ช าติ ด สั ญ ลั ก ษณ W โดยให
นายทะเบียนมหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ และใหพัฒนาระบบรายงานเพื่อแจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบ

๑๐
๔.๒ เรื่อง กระบวนการตัดเกรด
จากการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา เรื่อง การตัดเกรด โดยในระบบทะเบียน
จะมี ร ู ป แบบการตั ด เกรด ๒ แบบ คื อ แบบ Fix-rate และ แบบ T-score ซึ ่ ง ในที ่ ป ระชุ ม ได ม ี ก ารขอหารือ
ในกระบวนการตัดเกรดควรใชกระบวนการตัดเกรดแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบ ดังนั้นจึงขอหารือขอสรุป
เพื่องานทะเบียนนิสิตและสำนักคอมพิวเตอรจะไดปรับปรุงและพัฒนาตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ

เห็นชอบใหใชการตัดเกรดแบบ Fixed Rate
๔.๓ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
แทนผูที่พนจากตำแหนง ๑ คน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ตามหนังสือเลขที่ อว ๘๒๐๒.๐๓/
๒๘๑๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิชาการประกอบดวยคณะกรรมการ รวม ๒๕ คน ดังนี้
๑. ประธานสภาวิชาการ คือ อธิการบดี
๒. กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
๒.๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหนง จำนวน ๔ คน
๒.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน ๘ คน
๒.๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๘ คน
๓. กรรมการและเลขานุการ จำนวน ๑ คน
๔. ผูชวยเลขานุการ จำนวน ๓ คน
เนื่องดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน ๑ คน คือ รองศาสตราจารยพรชัย ลิขิตธรรมโรจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พนจากตำแหนงเนื่องจากไดรับการอนุมัติ
เปนลูกจางของมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สงผลใหขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕(๒)
ฝายเลขานุการสภาวิชาการ จึงไดใหสวนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการ
สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผูที่พนจากตำแหนง ๑ คน ซึ่งสรรหาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
ตำแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเทียบเทาในกลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยสวนงานวิชาการไดเสนอรายชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

๑๑
สวนงานที่เสนอชื่อ
ชื่อ - สกุล
คณะศิลปกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล สุขบท
คณะนิติศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้มเสน
คณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธสุนทร
วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ศิลปกรรม
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
รัฐประศาสนศาสตร

ภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การทำหลักสูตรนานาชาติ
รองศาสตราจารย ดร.สามารถ ทองเฝอ รัฐประศาสนศาสตร
ไมเสนอชื่อ

ในการนี ้ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิจ ารณาคั ด เลือ กผู ส มควรได ร ับ การแต ง ตั้ ง เป นกรรมการ
สภาวิชาการผูทรงคุ ณวุ ฒิภายนอกแทนผู ที ่พ นจากตำแหนง ๑ คน โดยผูที่ไดรับการคัดเลือ กจะดำรงตำแหนง
เพียงวาระของผูที่ตนแทน คือ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
มติ เห็นชอบเสนอรองศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ตระกูลฮุน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผูที่พนจากตำแหนง ๑ คน
๔.๔ เรื่อง การเสนอชื่อตัวแทนสวนงานวิชาการเพื่อรวมเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ยไดป ระกาศแตง ตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิท ยาลัยทักษิณ
เพื่อกำกับการดำเนินงานของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากกรรมการ
โดยตำแหนง ในลำดับ ที่ ๖ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ไดม ีก ารสรรหาในวาระใหมและ
กระบวนการสรรหาเสร็ จ สิ ้ นแล ว เพื ่ อ เป นการปฏิบ ัติตามระเบียบมหาวิท ยาลัยทัก ษิณ วาดวย กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ตามขอ ๖ ที่ไดกำหนดใหการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยใหผานการเสนอแนะจากสภาวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดขอความรวมมือจากสวนงาน
วิชาการ ใหเสนอชื่อผูแทนสวนงานเพื่อรวมเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ มีผลการเสนอ
ชื่อเขามาแลว (มีคะแนนสูงสุดเทากัน จำนวน ๒ คน) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวแทนสวนงานวิชาการ เพื่อ
นำเสนอตอสภาวิชาการในลำดับตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔)
มติ เห็นควรใหจัดประชุมหัวหนาสวนงานวิชาการเพื่อเลือกตัวแทนเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๒
๔.๕ เรื่อง พิจารณา ราง ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลัย ได ส นั บ สนุ นการเผยแพร ผ ลงานวิจ ั ยในระดั บ ชาติแ ละระดั บ นานาชาติ
เป น การมุ ง เน นใหม ีค วามเข ม แข็ ง ดา นการวิจ ั ย และสถาบั น วิจ ั ยและพั ฒ นา ทำหน า ที ่เ ป น หน ว ยงานหลัก
ในการสนับ สนุนให บุ คลากรได ผลิ ตผลงานวิ จ ัยที่ม ีคุณภาพสามารถเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่ง ไดร ิเ ริ่มมา
ตั ้ ง แต ป  ๒๕๕๕ เพื ่ อ เป น การผลั ก ดั น การดำเนิ น งานตามตั ว ชี ้ ว ั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ออกประกาศ
และหลักเกณฑกลางใหทุกคณะ/สวนงานถือปฏิบัติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอที่ประชุม
พิจ ารณา (ราง) ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับ สนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรระบุขอความในประกาศใหชัดเจนวา วงเงินที่ไดรับการจัดสรร ไมใชเปนการใหสิทธิ์ทุกคน
ที ่ จ ะได ร ั บ แต เ ป นการสนับสนุนเพื่อ ผลประโยชนทางวิชาการภายใตเ งื่อ นไขของวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู
๒. ควรระบุจำนวนเงินสำหรับแหลงงบประมาณสนับสนุนทีจ่ ะไปยังกลุมประเทศตาง ๆ ใหชัดเจน
ไมควรระบุเครื่องหมายสัญลักษณ
๓. แตละคณะจะตองจัดทำหลักเกณฑการสนับสนุน ซึง่ จะมีความแตกตางกัน หากมหาวิทยาลัย
มีงบประมาณไมเพียงพอ จะสามารถใชเงินของคณะได
๔. แหลงที่มาของเงิน ควรมีความยืดหยุน
๕. การกำหนดสัดสวนแหลงงบประมาณระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ จะเปนภาระผูกพันใหกับ
คณะหรือไม หากคณะนั้นมีงบประมาณไมเพียงพอ

๖. ควรระบุแหลงงบประมาณสำรองหากงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนามีไมเพียงพอ
มติ มอบผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของทีป่ ระชุม
และนำเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาอีกครัง้

๑๓
๔.๖ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานทุกปการศึกษา โดยกำหนดใหมี
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เปน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามคำรับรองระหวางนายกสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี
๒. ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น และหนวยงานบริหาร ลงนามคำรับรองระหวางอธิการบดี
กับหัวหนาสวนงาน/หนวยงาน
๓. ระดับหลักสูตร ลงนามคำรับรองระหวางคณบดี กับ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา
และกำหนดใหม ีการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับ รองในระดับ มหาวิทยาลัย สวนงาน
วิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร และหลักสูตร รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ การติดตามผล
การดำเนินงานรอบ ๙ เดือ น (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุม ภาพันธ ๒๕๖๓) มหาวิท ยาลัย สวนงานวิชาการ
สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร และหลักสูตร ไดรายงานผานระบบ e-SAR TSU เรียบรอยแลว
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒– ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) ใน ๓ ระดับ ดังนี้
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร
- ระดับหลักสูตร
๒. การกำกับ ติดตามผลการดาเนินงาน ระดับ มหาวิท ยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอื่ น
หนวยงานบริหาร และหลักสูตร เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไมถึงรอยละ ๕๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด
๓. การรายงานขอมูล สารสนเทศที่ส ำคัญ ที่ใชในการติดตาม วิเ คราะหและประเมินผลการ
ดำเนิ นงานตามตั วชี ้ วั ดของสวนงาน/หนวยงาน/หลักสูตรที่เ ปนปจจุบันแบบ real time
เพื ่ อ ใหก ารปรั บ ปรุง พั ฒ นาการดำเนิ นการมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิ ผ ลมากยิ่ง ขึ้น
(โดยเฉพาะสวนงาน/หนวยงานกลางที่รับผิดชอบรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให
มหาวิทยาลัย)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๖)

๑๔
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดที่ ๗.๕-๕ จำนวนงบประมาณทีส่ ามารถลดกระดาษไดจากการใชระบบสารสนเทศ ที่ระบุวาอยู
ในระหวางดำเนินการ ใหเปลี่ยนเปนรายงานปละครัง้
๒. ควรสรางกลไกเพื่อใหสวนงาน/หนวยงาน รายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓. ผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ควรใหรองอธิการบดีทรี่ ับผิดชอบตัวชี้วัดตามพันธกิจ/ระบบงาน/
กระบวนงานหลัก/กระบวนงานสนับสนุน ติดตามและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ทุกรายไตรมาส
๔. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ควรใหขอเสนอแนะตอสวนงาน/หนวยงาน เมื่อมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาสเสร็จสิ้น เพือ่ เปนแนวทางใหปรับปรุงผลการดำเนินงานใหถูกตอง
มติ

มอบผูบริหารทีร่ ับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การเตรียมการแกไขปญหาการระบาด COVID-๑๙
จากสถานการณ ป  จ จุ บ ั น ที ่ ม ี ก ารระบาดของโรคติด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
อยางรวดเร็วและขยายเปนวงกวาง เปนเหตุใหมีผูติดเชื้อสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม
มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอ จึงหารือเพื่อเตรียมการแกไขปญหาการระบาด
ที่ประชุมไดพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. การงดกิจกรรมระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
๒. การเตรียมการทำงานที่บาน จะหารือกับฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลตอไป
๓. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนแบบปกติ และเริ่มสอนในระบบออนไลน
- รายวิชาบรรยาย สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชระบบสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย เชน Cisco Webex TSU MOOC สวนคณะที่มีนิสิตจำนวนนอย
คณะสามารถบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม
- รายวิชาปฏิบัติการ ไมควรจัดการเรียนการสอนตามปกติ แตควรมอบหมายงาน
และบริหารจัดการโดยการลดจำนวนนิสิตทีจ่ ะมาเขารับการฝกปฏิบัติตามความจำเปน
- ควรปรับรูปแบบการจัดสอบ ตองหาวิธีการประเมินผล การมอบหมายงาน การใชสื่อ
ประกอบการประเมิน อาจารยอาจเลือกวิธีการประเมินผลวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ตามความเหมาะสม

๑๕
๔. การสอบปองกันวิทยานิพนธ การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติ
ในระดับบัณฑิตศึกษา กำลังอยูในระหวางการหารือ และจะออกประกาศเพื่อเปนแนวปฏิบัติ
ตอไป
๕. กิจกรรมของนิสติ ไปฝกสอน สหกิจศึกษา และศึกษาดูงานนอกสถานทีท่ ั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
- ตางประเทศ ใหยึดตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา และประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด
- ภายในประเทศใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตรวามีความเสี่ยงหรือไม หากสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนโดยไมกระทบกับการสำเร็จการศึกษา สามารถสงเรื่อง
ไปยังวิทยาเขต แตถาเปนเงื่อนไขที่ตองสำเร็จการศึกษา นิสติ จะตองเตรียมพรอมสำหรับ
การปองกันตนเองไปยังสถานทีฝ่ กงานเหลานั้นอยางเครงครัด
๖. ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ จะปดใหบริการในชวงการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
ซึ่งจะออกประกาศมหาวิทยาลัยแจงตอไป
๗. จะปดบริการหอพักนิสิตและทำความสะอาดใหเรียบรอยในชวงปดภาคการศึกษา
๘. คณบดีควรกำชับการหามจัดกิจกรรมการรวมกลุมของนิสิต เชน ปจฉิมนิเทศ เปนตน
๙. สถาบันทักษิณคดีศึกษา งดบริการเยี่ยมชมเปนหมูคณะ หากมาเปนกลุม จำนวนนอย ให
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปองกัน เชน ใหสวมหนากากอนามัย จัดเตรียมเจลลางมือ
เครื่องวัดอุณหภูมิไวบริการ และควรออกประกาศใหชัดเจน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน และให
บุคลากรยังคงมาปฏิบัติงานตามปกติ
๑๐. งดจัดสอบสัมภาษณสำหรับผูเขารับการคัดเลือกในระบบ TCAS ยกเวนมีความจำเปนทาง
วิชาการ เชน สาขาวิชาพลศึกษา สาขาดานภาษา เปนตน โดยขอใหคณะสงขอมูลใหฝาย
วิชาการภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
๑๑. ควรมีระบบคัดกรองการปองกันไมใหบุคคลอื่นเขามาในมหาวิทยาลัยชวงการรับสมัครนิสิตให
ชัดเจน และตองแจงใหทราบลวงหนา
๑๒. ควรประชาสัมพันธมาตรการของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นใจกับบุคคลที่จะเขามาเรียน
๑๓. การทำบัตรนิสิต อาจดำเนินการเปน ๒ ระยะ คือ ออกบัตรชั่วคราวในเบื้องตน และ
ดำเนินการจัดทำบัตรฉบับจริงกับธนาคารตอไป
๑๔. การรับเงินจายเงินของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการโอนผานระบบออนไลน ซึ่งจะออกประกาศ
แจงใหทราบตอไป
๑๕. คณบดีสามารถสั่งการใหบุคลากรไมมาทำงาน หรือปฏิบัตงิ านเหลื่อมเวลาไดทันทีตาม
นโยบายของรัฐบาล
มติ มอบผูบริหารทุกระดับเตรียมการและดำเนินการแกไขปญหาการระบาด COVID-๑๙
ในสวนที่รบั ผิดชอบ

๑๖
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูบันทึกการประชุม

