
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๒๐ น.  

ณ หองประชุมทองหลาง ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(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 พัทลงุ     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๘. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมกุดา) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย       

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกจิ) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพนัธ พัทลงุ   

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายรบันิสิตและพฒันาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  



 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. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี) 

๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบรหิารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจริพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพือ่การพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมกุดา...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกลุ...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมปิญญาชุมชน      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน..รักษาการแทน) 

 

 

 



 ๓ 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท) 

๓๒. หัวหนาฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพเิศษและวิเทศสัมพันธ    ติดภารกิจอื่น 

  (อาจารย ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสุขขี) 

๒. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอื่น  

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสมัพันธ สงขลา   ติดภารกิจอื่น 

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๔. ผูอำนวยการสถาบันทกัษิณคดีศึกษา     ติดภารกิจอื่น 

     (นายเชิดชัย  อองสกลุ...รักษาการแทน) 

๕. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.เปลือ้ง  สุวรรณมณี) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายมัฆวัต   วิไลลักษณ  หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา 

๒. นางสาวปนปนัทธ  ดำนุย  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลยั 

๓. นางโสภิน วัฒนเมธาวี  นักวิชาการ ฝายบรหิารวิทยาเขตพัทลุง 

๔. นางสุทัศนีย  ดีสมทุร  นักวิชาการ ฝายวิชาการ 

๕. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๖. นางสาวจริัญญภา ฤทธ์ิทอง เจาหนาที่บริหารงาน ฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

เร่ิมประชมุ  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

  เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เร่ืองแจงจากประธาน 

 -  ไมมี -  

  ๑.๒  เร่ืองแจงจากสมาชิกท่ีประชมุ 

   ๑.๒.๑  เร่ืองแจงจากผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

    ๑.๒.๑.๑  เร่ือง  กฎหมายนารูสำหรับการปฏิบัติงาน 
 

    อาจารยศรุต  จุยมณี  ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย แจงที่ประชุมเพือ่ทราบ

กฎหมายนารูสำหรับการปฏิบัติงาน ในเรือ่งตาง ๆ ดังน้ี 
 

๑. การกำหนดเกรดเฉลี่ยเพ่ือสมคัรเปนอาจารย...เปนธรรมหรือไม 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การที ่มหาวิทยาลัยของรัฐมีอำนาจ 

ในการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื ่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขามาทำหนาที ่ในตำแหนงอาจารย  

ซึ ่งเปนตำแหนงทางวิชาการที ่ตองกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื ่อความเหมาะสม เนื ่องจากตำแหนงดังกลาว 

มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตองการบุคคลที่มีความรู ความเช่ียวชาญทางดาน

การศึกษาเปนอยางสูง และมหาวิทยาลัยของรัฐไดใหความสาคัญกับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีของผูสมัคร 

ดวยเหตุการศึกษาในระดับดังกลาวถือเปนโครงสรางพื ้นฐานของวิชาการที ่จะนามาใชในการสอนและวิจัย 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการกำหนดคุณสมบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยของรัฐจะตองมีเหตุผลที่อธิบายไดวา 

เพื่อประโยชนในทางวิชาการ อันเปนประโยชนสาธารณะอยางแทจริง มิใชกำหนดตามอำเภอใจ 
 

๒. คดีพิพาทเก่ียวกับการบริหารบุคคล 

รองคณบดีไม ม ีฐานะเปนผู บร ิหารที ่ม ีอำนาจในการบริหารงานของคณะ 

อยางแทจริง เปนเพียงผูชวยบริหารซึ่งจะตองทำงานตามที่คณบดีมอบหมาย คณบดี จึงมีอำนาจดุลนิพิจที่จะเสนอ

บุคคลใดที่ตนไววางใจใหอธิการบดีแตงต้ังเปนรองคณบดีและมีอำนาจดุลพินิจที่จะเสนอใหอธิการบดีสั่งใหบุคคลใด

พนจากตำแหนงรองคณบดีได และการสั่งใหพนจากตำแหนงเน่ืองจากหมดความไววางใจ ไมอาจถือเปนการลงโทษ 

อีกทั้งการกระทำหรือพฤติการณของรองคณบดีที่เปนเหตุใหอธิการบดีและคณบดีเสื่อมหรือหมดความไววางใจ  

ไมจำเปนตองเปนการกระทำหรอืพฤติการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แตอาจจะเปนการ

กระทำหรือพฤติการณโดยรวมของรองคณบดีผูนั้น ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องการมีคำสั่งใหรองคณบดีพนจาก

ตำแหนง จึงไมอยูในขอบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง 

พ.ศ.๒๕๓๙ และถึงแมคำสั่งไมไดปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.๒๕๓๙ ก็มีผลเพียงทำใหระยะเวลาสำหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมหรือขยายระยะเวลาเปนหน่ึงป 

นับแตวันที่ไดรับคำสั่งการปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไมเปนเหตุใหคำสั่งไมชอบ

ดวยกฎหมาย 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

มติ รับทราบ 



 ๕ 

   ๑.๒.๒  เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

    ๑.๒.๒.๑  เร่ือง  ภาพรวมโครงการวิจัย ป ๒๕๖๔ ท่ีเสนอตอ PMU  

       และโครงการ ๑ คณะ ๑ แพลตฟอรม 

 

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

ไดกำหนดเปดรับรางคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณไดมีการดำเนินการย่ืนขอเสนอผานระบบบริหารงานวิจัย

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 รับทราบและมอบคณบดีสื่อสารขอมลูใหคณาจารยไดรับทราบ 
 

   ๑.๒.๓  เร่ืองแจงจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

    ๑.๒.๓.๑  เร่ือง  การจัดต้ังคลนิิกการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดมีกฎหมายใหมใหพยาบาล

วิชาชีพ โดยเฉพาะอยางย่ิง พยาบาลวิชาชีพที่เปนพยาบาลเวชปฏิบัติที่สามารถตรวจรักษาโรคเบื้องตนไดโดยอิสระ 

ใหเปดสถานพยาบาลในลักษณะคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สปสช. กำหนด 

หากคลินิกดังกลาวดำเนินการไดตามเกณฑของ สปสช. จะไดรับอนุญาตใหเปนเครือขายรวมบริการของ สปสช. 

ดังน้ันผูใชบริการจะสามารถใชบัตรทองไดเมื่อเขาใชบริการ ทั้งน้ี สภาการพยาบาลจะรวมเปนพี่เลี้ยงใหในชองทาง

การดำเนินการเพื่อเปดคลินิก ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินการโครงการจัดต้ังคลินิกการพยาบาล

และการผดุงครรภ เพื ่อใหบริการตรวจรักษาโรคเบื้องตนและบูรณการการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยง 

กับการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการอยูในปจจุบัน 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

มติ รับทราบ 
 



 ๖ 

   ๑.๒.๔  เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

    ๑.๒.๔.๑  เร่ือง  ขอสรุปเบื้องตนจากการประชุมผูบริหารกระทรวง อว.  

       สวนท่ีเก่ียวของกับ ทปอ.ท้ัง ๔ 
 

   จากการประชุมผู บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาสวนที ่ เกี ่ยวของกับ ทปอ.ทั ้ง ๔  

ที่ประชุมไดขอใหทุกฝายเตรียมขอมูล แผนงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการการลดความเสี่ยงในหนวยงาน ดังน้ี 

๑. งดกิจกรรม (ระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

๒. เตรียมการทำงานที่บาน 

๓. ใหมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนแบบปกติ และเริม่สอนในระบบออนไลน  

ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป และใหสอนในระบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ต้ังแต ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปนตนไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔.๑) 
 

มติ รับทราบ และเห็นควรนำไปหารือในวาระอื่น 

 

   ๑.๒.๕  เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

    ๑.๒.๕.๑  เร่ือง  การติดตามการตอบแบบสอบถามดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

       ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของ

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยสอบถามในประเด็นซึ ่งอยู ระหวางการเก็บขอมูล พบวา  

มีบางประเด็นที่การดำเนินการและการตอบแบบประเมินยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

แบบสอบถาม ๗ ประเด็น ประกอบดวย 

๑. ภาวะการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. การประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ รุนปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. ความพึงพอใจ/ไมพงึพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีตอการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. การสือ่สารของผูนำระดับสงูมหาวิทยาลัยทกัษิณ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. ความพึงพอใจ/ไมพงึพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. ความพึงพอใจ/ไมพอใจของผูใหทุน/แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีตอมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗. ความพึงพอใจ/ไมพอใจของผูรับบริการวิชาการทีม่ีตอมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 

 

มติ รับทราบ และมอบผูบรหิารทุกสวนงาน ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 



 ๗ 

   ๑.๒.๖  เร่ืองแจงจากคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

    ๑.๒.๖.๑  เร่ือง โครงการผลิตเจลแอลกอฮอลลลางมือ  

 

    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จะจัดโครงการผลิตเจลแอลกอฮอลลางมือ

ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ภาคบาย กิจกรรมจะสอนวิธีการจัดทำเจลลางมือที่ผสมสารสมุนไพรดวยสูตรของ

อาจารยจากสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ซึ่งจะมีผูสูงอายุมารวมกิจกรรมประมาณ ๒๐ คน  

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๗  เร่ืองแจงจากคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

    ๑.๒.๗.๑  เร่ือง  ยอดเงินบริจาคการจัดทำเจลแอลกอฮอลล 

 

    ตามที่คณะอ ุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได จ ัดทำเจลแอลกอฮอลล 

เพื ่อแจกจายแกประชาชนและสวนงานตาง ๆ นั ้น ขณะนี้มีผู บริจาคสมทบทุนเขาบัญชีของคณะระหวางวันที่  

๒๘ กุมภาพันธ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๘,๕๑๖ บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถผลิตไดจำนวน ๑๐,๑๔๖ หลอด 

(หลอดละ ๓๐ กรัม)  

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๘  เร่ืองแจงจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

    ๑.๒.๘.๑  เร่ือง การปรับแผนกิจกรรม International Graduate Camp 

 

    บัณฑิตวิทยาลัย ไดปรับแผนการดำเนินกิจกรรม International Graduate 

Camp เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-๑๙ โดยไมมีผลกระทบกับผูที่ลงทะเบียนไปแลว  

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

   ๑.๒.๙  เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลยั 

    ๑.๒.๙.๑  เร่ือง  โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย 

 

   ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย จำนวน ๒ โครงการ  

ซึ่งไดรับความเห็นชอบในวงเงิน จำนวน ๔๐ ลานบาท ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะรวมกับฝายวิชาการเพื่อปรับปรุงขอมูล 

และสงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
    

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๑๐  เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

    ๑.๒.๑๐.๑  เร่ือง  การดำเนินการเก่ียวกับลิงและสุนัขท่ีเขามาในมหาวิทยาลัย 
 

   ขณะนี้ มีลิงและสุนัขเขามาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงขอให 

เพิ ่มความระมัดระวัง เนื ่องจากอาจเกิดอันตราย ซึ ่งขณะนี้อยู ในระหวางการประสานงานกับสวนสัตวสงขลา  

และเทศบาลเมืองเขารูปชางเพื่อดำเนินการตอไป 

 

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๒.๑๑  เร่ืองแจงจากรองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

    ๑.๒.๑๑.๑  เร่ือง  การสรางความเขาใจตอบุคลากรเพ่ือรองรับการประเมิน ITA 

 

   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฎวา ยังมีบางประเด็นที่ตองขอความรวมมือจากผูบริหารไปสื่อสารกับ

บุคลากรในสังกัดใหทราบ ดังน้ี 

๑. การรับรูขั้นตอนการอนุญาตยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการ

การเงินและทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใชพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  

๒. การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งไดพัฒนาระบบรวมกับสำนักคอมพิวเตอร 

ขณะน้ีอยูในระหวางการทดลองระบบ และจะเชิญบุคลากรจากทุกสวนงานมาประชุม

เพื่อช้ีแจงการดำเนินงานตอไป 

 

มติ รับทราบ 

 
 

 



 ๙ 

ระเบยีบวาระท่ี ๒   เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เร่ือง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชมุท่ีประชมุคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทรท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที ่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผู บริหารระดับสูง  

ครั ้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื ่อวันจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวน้ัน  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชุม 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองพิจารณา 

  ๔.๑  เร่ือง  การพัฒนาระบบถอนรายวิชา (ติดสัญลักษณ W) ผานระบบออนไลน 
 

  ดวยงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา รวมกับสำนักคอมพิวเตอร มีความตองการพัฒนา

ระบบการถอนรายวิชาออนไลน (ติดสัญลักษณ W) เพื่ออำนวยความสะดวก ลดข้ันตอนกระบวนการดำเนินงานของ

อาจารยท ี ่ปร ึกษา ผ ู สอน และหนวยงานที ่เก ี ่ยวของ จ ึงไดศึกษาขอม ูลจากมหาวิทยาลัยตางๆ พบวา  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ไดใชระบบการถอนรายวิชา ติดสัญลักษณ W ออนไลนแลว ในขณะที่มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ยังใชกระบวนการถอนรายวิชาดวยแบบฟอรมคำรอง ดังน้ันงานทะเบียนนิสิตฯ รวมกับสำนักคอมพิวเตอรตองการ

พัฒนาระบบการถอนรายวิชาออนไลน โดยเสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชระบบและ

พิจารณาผูอนุมัติการถอนรายวิชาผานระบบออนไลน 
 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติการถอนรายวิชาระบบถอนรายวิชา (ติดสัญลักษณ W) ผานระบบออนไลน 

๒. ข้ันตอนกระบวนการถอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยตางๆ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 
 

 

มติ เห ็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบการถอนรายวิชาต ิดส ัญลักษณ W โดยให 

นายทะเบียนมหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ และใหพัฒนาระบบรายงานเพื่อแจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

 



 ๑๐ 

  ๔.๒  เร่ือง  กระบวนการตัดเกรด 
 

  จากการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา เรื่อง การตัดเกรด โดยในระบบทะเบียน 

จะมีร ูปแบบการตัดเกรด ๒ แบบ คือ แบบ Fix-rate และ แบบ T-score ซึ ่งในที ่ประชุมไดม ีการขอหารือ 

ในกระบวนการตัดเกรดควรใชกระบวนการตัดเกรดแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบ ดังนั้นจึงขอหารือขอสรุป 

เพื่องานทะเบียนนิสิตและสำนักคอมพิวเตอรจะไดปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
   

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

มติ เห็นชอบใหใชการตัดเกรดแบบ Fixed Rate 

  

  ๔.๓  เร่ือง  พิจารณาคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

     แทนผูท่ีพนจากตำแหนง ๑ คน 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ตามหนังสือเลขที่ อว ๘๒๐๒.๐๓/

๒๘๑๕  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิชาการประกอบดวยคณะกรรมการ รวม ๒๕ คน ดังน้ี 

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 พนจากตำแหนงเน่ืองจากไดรับการอนุมัติ

เปนลูกจางของมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพนัธ 

๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สงผลใหขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕(๒) 

ฝายเลขานุการสภาวิชาการ จึงไดใหสวนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการ 

สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผูที่พนจากตำแหนง ๑ คน ซึ่งสรรหาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี

ตำแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเทียบเทาในกลุมสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยสวนงานวิชาการไดเสนอรายช่ือผูที่สมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังน้ี 
 



 ๑๑ 

สวนงานท่ีเสนอชื่อ ชื่อ - สกุล สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ 

คณะศิลปกรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย  ตระกูลฮุน ศิลปกรรม 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล  สุขบท การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

คณะนิติศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ธงพล  พรหมสาขา 

ณ สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ย้ิมเสน ภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  วัธสุนทร การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การทำหลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา รองศาสตราจารย ดร.สามารถ ทองเฝอ รัฐประศาสนศาสตร 

วิทยาลัยนานาชาติ ไมเสนอช่ือ  
 

  ในการนี ้ จ ึงเสนอที่ประชุมเพื ่อพิจารณาคัดเลือกผู สมควรไดรับการแตงตั ้งเปนกรรมการ 

สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผูที ่พนจากตำแหนง ๑ คน โดยผู ที ่ไดรับการคัดเลือกจะดำรงตำแหนง 

เพียงวาระของผูที่ตนแทน คือ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 
 

มติ เห็นชอบเสนอรองศาสตราจารย ดร.วิบลูย ตระกลูฮุน เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการสภาวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผูที่พนจากตำแหนง ๑ คน 
 

  ๔.๔  เร่ือง  การเสนอชื่อตัวแทนสวนงานวิชาการเพ่ือรวมเปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัย    

    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

เพื่อกำกับการดำเนินงานของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากกรรมการ 

โดยตำแหนงในลำดับที ่ ๖ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการสรรหาในวาระใหมและ

กระบวนการสรรหาเสร็จสิ ้นแลว เพื ่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ตามขอ ๖ ที่ไดกำหนดใหการแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารกองทุนวิจัยใหผานการเสนอแนะจากสภาวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดขอความรวมมือจากสวนงาน

วิชาการ ใหเสนอช่ือผูแทนสวนงานเพื่อรวมเปนกรรมการบรหิารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งน้ี มีผลการเสนอ

ชื่อเขามาแลว (มีคะแนนสูงสุดเทากัน จำนวน ๒ คน) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวแทนสวนงานวิชาการ เพื่อ

นำเสนอตอสภาวิชาการในลำดับตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๔) 

มติ เห็นควรใหจัดประชุมหัวหนาสวนงานวิชาการเพื่อเลอืกตัวแทนเปนกรรมการบรหิารกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ 



 ๑๒ 

  ๔.๕  เร่ือง  พิจารณา ราง ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนบัสนุนการเผยแพร 

         ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตามที ่มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

เป นการมุ งเนนใหม ีความเขมแข็งดานการวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหนาที ่เปนหนวยงานหลัก 

ในการสนับสนุนใหบุคลากรไดผลิตผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพสามารถเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ ่งไดร ิเริ ่มมา 

ตั ้งแตป  ๒๕๕๕ เพื ่อเป นการผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดของมหาวิทยาลัยและเพื ่อออกประกาศ 

และหลักเกณฑกลางใหทุกคณะ/สวนงานถือปฏิบัติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๕) 

 

  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรระบุขอความในประกาศใหชัดเจนวา วงเงินที่ไดรับการจัดสรร ไมใชเปนการใหสิทธ์ิทุกคน

ที่จะไดรับ แตเปนการสนับสนุนเพื ่อผลประโยชนทางวิชาการภายใตเงื่อนไขของวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู 

๒. ควรระบจุำนวนเงินสำหรับแหลงงบประมาณสนับสนุนทีจ่ะไปยังกลุมประเทศตาง ๆ ใหชัดเจน 

ไมควรระบเุครื่องหมายสญัลักษณ 

๓. แตละคณะจะตองจัดทำหลักเกณฑการสนับสนุน ซึง่จะมีความแตกตางกัน หากมหาวิทยาลัย 

มีงบประมาณไมเพียงพอ จะสามารถใชเงินของคณะได 

๔. แหลงที่มาของเงิน ควรมีความยืดหยุน 

๕. การกำหนดสัดสวนแหลงงบประมาณระหวางมหาวิทยาลัยกบัคณะ จะเปนภาระผูกพันใหกับ

คณะหรือไม หากคณะน้ันมีงบประมาณไมเพียงพอ 

๖. ควรระบุแหลงงบประมาณสำรองหากงบประมาณของสถาบนัวิจัยและพฒันามีไมเพียงพอ  

 

มติ มอบผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา ปรบัปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 

และนำเสนอทีป่ระชุมพิจารณาอีกครัง้ 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

  ๔.๖  เร่ือง  รายงานการติดตามผลการดำเนนิงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน  

        ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานทุกปการศึกษา โดยกำหนดใหมี

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เปน ๓ ระดับ ดังน้ี 

๑. ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามคำรับรองระหวางนายกสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี 

๒. ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น และหนวยงานบรหิาร ลงนามคำรับรองระหวางอธิการบดี 

กับหัวหนาสวนงาน/หนวยงาน 

๓. ระดับหลกัสูตร ลงนามคำรับรองระหวางคณบดี กับ ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 
 

  และกำหนดใหมีการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองในระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน

วิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร และหลักสูตร รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ การติดตามผล 

การดำเนินงานรอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ  

สวนงานอื่น หนวยงานบริหาร และหลักสตูร ไดรายงานผานระบบ e-SAR TSU เรียบรอยแลว  

 

  ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ผลการดำเนินงานตามคำรบัรองการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน  

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒– ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) ใน ๓ ระดับ ดังน้ี 

- ระดับมหาวิทยาลัย 

- ระดับสวนงานวิชาการ สวนงานอื่น หนวยงานบรหิาร 

- ระดับหลกัสูตร 

๒. การกำกับติดตามผลการดาเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ สวนงานอื่น 

หนวยงานบริหาร และหลักสูตร เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน โดยเฉพาะ

สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไมถึงรอยละ ๕๐ ของตัวช้ีวัดทั้งหมด 

๓. การรายงานขอมูล สารสนเทศที่สำคัญที ่ใชในการติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี ้วัดของสวนงาน/หนวยงาน/หลักสูตรที ่เปนปจจุบันแบบ real time  

เพื ่อใหการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งข้ึน 

(โดยเฉพาะสวนงาน/หนวยงานกลางที่รับผิดชอบรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให

มหาวิทยาลัย) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๖) 

 

 



 ๑๔ 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ตัวช้ีวัดที่ ๗.๕-๕ จำนวนงบประมาณทีส่ามารถลดกระดาษไดจากการใชระบบสารสนเทศ ที่ระบุวาอยู

ในระหวางดำเนินการ ใหเปลี่ยนเปนรายงานปละครัง้ 

๒. ควรสรางกลไกเพื่อใหสวนงาน/หนวยงาน รายงานผลการดำเนินงานอยางตอเน่ืองและมีประสทิธิภาพ  

๓. ผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ควรใหรองอธิการบดีทีร่ับผิดชอบตัวช้ีวัดตามพันธกิจ/ระบบงาน/

กระบวนงานหลัก/กระบวนงานสนับสนุน ติดตามและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

ทุกรายไตรมาส 

๔. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ควรใหขอเสนอแนะตอสวนงาน/หนวยงาน เมื่อมกีารรายงานผลการ

ดำเนินงานรายไตรมาสเสร็จสิ้น เพือ่เปนแนวทางใหปรบัปรุงผลการดำเนินงานใหถูกตอง 

 

มติ มอบผูบริหารทีร่ับผิดชอบกำกบัติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  เร่ือง  การเตรียมการแกไขปญหาการระบาด COVID-๑๙  
 

  จากสถานการณปจจุบันที ่มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

อยางรวดเร็วและขยายเปนวงกวาง เปนเหตุใหมีผูติดเชื้อสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม

มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอ จึงหารือเพื่อเตรียมการแกไขปญหาการระบาด 
 

  ที่ประชุมไดพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

๑. การงดกิจกรรมระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ใหเปนไปตามนโยบายของ

รัฐบาล 

๒. การเตรียมการทำงานที่บาน จะหารือกับฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลตอไป 

๓. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนแบบปกติ และเริ่มสอนในระบบออนไลน 

- รายวิชาบรรยาย สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชระบบสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย เชน Cisco Webex  TSU MOOC สวนคณะที่มีนิสิตจำนวนนอย  

คณะสามารถบรหิารจัดการไดตามความเหมาะสม 

- รายวิชาปฏิบัติการ ไมควรจัดการเรียนการสอนตามปกติ แตควรมอบหมายงาน  

และบริหารจัดการโดยการลดจำนวนนิสิตทีจ่ะมาเขารบัการฝกปฏิบัติตามความจำเปน 

- ควรปรับรปูแบบการจัดสอบ ตองหาวิธีการประเมินผล การมอบหมายงาน การใชสื่อ

ประกอบการประเมิน อาจารยอาจเลอืกวิธีการประเมินผลวิธีการใดวิธีการหน่ึง 

ตามความเหมาะสม 



 ๑๕ 

๔. การสอบปองกันวิทยานิพนธ การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติ  

ในระดับบัณฑิตศึกษา กำลังอยูในระหวางการหารือ และจะออกประกาศเพื่อเปนแนวปฏิบัติ

ตอไป 

๕. กิจกรรมของนิสติไปฝกสอน สหกจิศึกษา และศึกษาดูงานนอกสถานทีท่ั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ   

- ตางประเทศ ใหยึดตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา และประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด  

- ภายในประเทศใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตรวามีความเสี่ยงหรอืไม หากสามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนโดยไมกระทบกับการสำเรจ็การศึกษา สามารถสงเรื่อง 

ไปยังวิทยาเขต แตถาเปนเงื่อนไขที่ตองสำเร็จการศึกษา นิสติจะตองเตรียมพรอมสำหรบั

การปองกันตนเองไปยังสถานทีฝ่กงานเหลาน้ันอยางเครงครดั 

๖. ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ จะปดใหบริการในชวงการเรียนการสอนภาคฤดูรอน  

ซึ่งจะออกประกาศมหาวิทยาลัยแจงตอไป 

๗. จะปดบริการหอพักนิสิตและทำความสะอาดใหเรียบรอยในชวงปดภาคการศึกษา 

๘. คณบดีควรกำชับการหามจัดกิจกรรมการรวมกลุมของนิสิต เชน ปจฉิมนิเทศ เปนตน 

๙. สถาบันทักษิณคดีศึกษา งดบริการเย่ียมชมเปนหมูคณะ หากมาเปนกลุมจำนวนนอย ให

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปองกัน เชน ใหสวมหนากากอนามัย จัดเตรียมเจลลางมือ 

เครื่องวัดอุณหภูมิไวบริการ และควรออกประกาศใหชัดเจน เพื่อรบัทราบโดยทั่วกัน 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. ควรประชาสมัพันธมาตรการของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความมั่นใจกบับุคคลที่จะเขามาเรียน 

๑๓. การทำบัตรนิสิต อาจดำเนินการเปน ๒ ระยะ คือ ออกบัตรช่ัวคราวในเบื้องตน และ

ดำเนินการจัดทำบัตรฉบบัจริงกบัธนาคารตอไป  

๑๔. การรบัเงินจายเงินของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการโอนผานระบบออนไลน ซึ่งจะออกประกาศ

แจงใหทราบตอไป 

๑๕. คณบดีสามารถสั่งการใหบุคลากรไมมาทำงาน หรือปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาไดทันทีตาม

นโยบายของรัฐบาล  
 

มติ มอบผูบริหารทุกระดับเตรียมการและดำเนินการแกไขปญหาการระบาด COVID-๑๙  

ในสวนที่รบัผิดชอบ 



 ๑๖ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐  น. 
 

 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

      รักษาการแทนหัวหนาฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 

                      เลขานุการ   

                ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


