
 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุม C๒๐๖ อาคารสำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(นายวุฒินันท  หริรักษ...ปฏิบตัิหนาท่ีแทน) 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล) 

๔. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๗. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (อาจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

๑๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวด ี กระโหมวงศ) 

๑๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (อาจารย ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลักษณ  ฤทธิสรไกร) 

๑๕. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๑๗. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

๑๘. คณบดีคณะนิติศาสตร      

(รองศาสตราจารยกรกฎ  ทองขะโชค) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน) 

๒๐. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)       

๒๒. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(อาจารยวิทยา  ขาวขจร...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๓. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๔. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

     (นางพนัดดา เทพญา...ปฏิบัติหนาท่ีแทน) 

๒๕. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน..รักษาการแทน) 

๒๖. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       

      (อาจารย ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ) 

๒๗. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 

๒๘. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๒๙. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด          

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

 



 ๓ 

๓๐. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

๓๑. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ      ติดภารกิจอ่ืน  

  (รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ    ติดภารกิจอ่ืน   

  (อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย      ติดภารกิจอ่ืน   

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๔. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา      ติดภารกิจอ่ืน  

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๕. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและและชุมชนสัมพันธ พัทลุง  ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ลาคลอด 

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร      ติดภารกิจอ่ืน  

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวอมรรัตน  วรรณวิไล หัวหนาฝายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. นางโสภิน วัฒนเมธาว ี  นักวิชาการ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

๓. นายอุกกฤช คงคาลัย  นักวิชาการ ฝารยบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เม่ือครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 
 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 - ไมมี - 
 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๑.๑  เรื่อง  รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๒ ประจำปงบประมาณ  

                   พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

   ตามที่ฝายการคลังและทรัพยสินไดรายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๒ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ ครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๓  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน

และทรัพยสินเสนอตอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูงเพ่ือทราบ นั้น 

   ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานสถิติการสงคืน

เอกสาร ไตรมาส ๒ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. อัตรารอยละการสงคืนหนางบแยกตามหนวยงานของไตรมาส ๑ และ ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒. อัตรารอยละการสงคืนสัญญายืมเงินแยกตามหนวยงานของไตรมาส ๒ ปงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

๓. ตารางเปรียบเทียบสาเหตุการสงคืนหนางบ ๕ อันดับแรกของไตรมาส ๑ และ ๒ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑) กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง 

๒) แนบเอกสารไมครบถวน/ถูกตอง 

๓) เบิกจายไมเปนไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ 

๔) เลือกชื่อบัญชีผิด 

๕) จำนวนเงินไมถูกตอง 
 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 



 ๕ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    ๑.๒.๒.๑  เรื่อง  การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

       ครั้งท่ี ๓๐ ประจำป ๒๕๖๓ และการประชุมวิชาการระดับชาติ  

       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๑ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมวิชาการ

ระด ับชาต ิมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ คร ั ้ งท ี ่  ๓๐  ประจาป   ๒๕๖๓  และการประช ุมว ิชาการระด ับชาติ   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ ๑ ภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่งมีมาตรการควบคุมการแพรระบาด จึงเปลี่ยนแปลงวันจัดจากเดิม ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนวันเสารที่ ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ และปรับรูปแบบการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรเปนแบบ offline โดยมีการจัด

กิจกรรมการประกาศผลการตัดสินรางวัลการนาเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร การเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการวิจัยผานการประชุมทางไกลผานโปรแกรม WebEx Meeting ในวันเสารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ซึ่งไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย.ดร.วิชัย ชานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กลาวเปดกิจกรรมในวันดังกลาว 

มีผู เขารวมกิจกรรม จำนวน ๒๐๙ คน ประกอบดวย คณะกรรมการฝายตัดสินรางวัล คณาจารย นักวิจัย  

และผูสนใจทั่วไป ซึ่งการจัดงานดังกลาวมีผลงานวิจัยที่เขารวมในงานประชุมวิชาการ จานวนทั้งสิ้น ๓๘๒ ผลงาน 

จำนวน ๑๐ Session 

 

ประเภท จำนวน 

ผูลงทะเบียนผานระบบเขารวมประชุม 

- บุคคลภายใน จำนวน ๑๗๘ คน 

- บุคคลภายนอก จำนวน ๔๗๒ คน 

๖๕๐ คน 

ลงทะเบียนเขารวมนำเสนอ 

- แจงความประสงคเขารวมน าเสนอ 

- นำเสนอจริง (oral =๑๗๗ คน) (poster= ๒๐๕ คน) 

 

๕๓๓ คน 
๓๘๒ คน 

การเขารวมกิจกรรมวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- จำนวนผูแจงความประสงคเขารวม 

- เขารวมจริง 

 

๑๐๒ คน 

๒๐๙ คน 

หนวยงานท่ีเขารวมนำเสนอผลงาน ๖๒ สถาบัน 

งบประมาณ 

- รายรับ - คาลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการ 

๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท 



 ๖ 

ประเภท จำนวน 

- รายจาย-งบสนับสนุนการจัดงาน (กองทุนวิจัยฯ) 
- รายจาย-งบสนับสนุนรายไดจากโครงการบริการวิชาการ- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (คาลงทะเบียนปี ๒๕๖๒) 

- รายจาย-งบสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๓๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๖๕๐,๐๐๐ บาท 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 

 

 

มติ รับทราบ 

 

    ๑.๒.๒.๒  เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได  

       กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปงบประมาณ  

       พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย 

 

ตามท่ี กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย

ภายใตกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกระบวนการ ดังนี้ 

 



 ๗ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยไดดำเนินการเสร็จสิ้น 

ในรอบที่ ๑ จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีทุนที่ไดรับการจัดสรรสาหรับรอบนี้ จำนวน ๑ ประเภททุน ประกอบดวย

ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย จำนวน ๑๒ ชุดโครงการ งบประมาณรวม ๓๐๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่พันบาทถวน) 

ซึ่งทุนที่ไดรับการจัดสรรดังกลาว ใหมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทุนพัฒนาชุดและจัดทำสัญญารับทุนกับนักวิจัย

หัวหนาชุดโครงการไปเม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว รายละเอียดทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัยรอบท่ี ๑ 

ดังนี้ 

 
 



 ๘ 

และสถาบันวิจัยและพัฒนาไดประกาศเปดรับทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย รอบท่ี ๒ ซ่ึงจะนำเขาสูกระบวนการ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 

 

มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

- ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

        ดานการบริหารบุคคล : นโยบาย Work from Home  
   

   

ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ เร ื ่อง แนวทางการให บ ุคลากรปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่บ าน  

(Work from Home) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๖๓ และ หน ังส ือเว ียน ฉบ ับลงว ันท ี ่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให ขยายระยะเวลาการปฏ ิบ ัต ิ งาน 

ที่บานตามแนวทางเดิมตอไปอีก ตั ้งแตวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แลวนั ้น เนื ่องจากในปจจุบันสถานการณ 

การติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย มีแนวโนมผูติดเชื้อรายใหมลดลง

เป นที ่น าพอใจระดับหนึ ่ง  ซ ึ ่งในช วงเวลาที ่ผ านมามหาว ิทยาล ัยได กำหนดใหบ ุคลากรสายสนับสนุน  

ตองรายงานผลการปฏิบัติงาน ผานระบบการรายงานผลการปฏิบัติที่บาน (Work from Home) ของบุคลากร

สายสนับสนุน และใหบันทึกรายงานสุขภาพรายวัน ในระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร  

เพ่ือใหสวนงาน/หนวยงาน ไดมีระบบคัดกรองบุคลากรเม่ือกลับมาปฏิบัติงานในชวงท่ีมหาวิทยาลัยเปดทำการ 



 ๙ 

         ประกอบกับขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19 ) (ฉบับท่ี ๑๒) ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดสงขลา  เรื่อง ปด งดเวนหรือผอนผันการใชสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19 )  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงหารือใน

เรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

๑. (ร าง) แนวทางการใหบุคลากรปฏิบัติงานที ่บาน (Work from Home) ที ่สอดคลองกับ

สถานการณ และการปฏิบัติงานเพื ่อเตรียมความพรอมรองรับการเปดภาคการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. (ราง) แนวปฏิบัติการคัดกรองผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณีใชแนวทางท่ี ๑ สายสนับสนุน

กลับมาทำงาน ๑๐๐% 

๓. (ราง) การปฏิบัติตนเพื่อปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใหใชแนวทางการ

ปองกันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข  

และคูมือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๖๓  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ควรยกเลิกการใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) ท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนนุ โดยใหกลับมาปฏิบัติงาน ๑๐๐%  ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๒. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีความจำเปนตองสอนออนไลนอยูท่ีบาน ตองไดรับการอนุญาตจากหัวหนา

สวนงาน 

๓. เม่ือบุคลากรกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ตองปฏิบัติตามมาตรการกักตัว ๑๔ วันกอนเขามาปฏิบัติงาน 

และใหอำนาจหัวหนาสวนงานไปบริหารจัดการใหเปนไปตามขอกำหนดของราชการ 

๔. การกักตัวอยูท่ีบานสำหรับบุคลากรท่ีมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ควรเปนพ้ืนท่ีท่ีมาปฏิบัติงาน ไมใชพ้ืนท่ีเสี่ยง

ท่ีกลับมา 

๕. การคัดกรองใหเปนไปตามท่ีวิทยาเขตกำหนด 

๖. ควรตรวจสอบพ้ืนท่ีเสี่ยงตางประเทศจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข และในประเทศตาม

ประกาศของจังหวัดสงขลาและพัทลุง 

๗. การเขามาปฏิบัติงานในสำนักงาน ตองมีกระบวนการคัดกรอง การรายงานสุขภาพ การกำหนดแนว

ปฏิบัติสำหรับการเวนระยะหาง การสวมหนากากอนามัย การรับประทานอาหารในหองทำงาน 

และการพูดคุยท่ีเกินกวาการสื่อสารเรื่องงาน 

๘. เอกสารการเงิน ยังคงมีความจำเปนตองใชฉบับจริง เพ่ือใชในการตรวจสอบ สำหรับการใชระบบ

ออนไลน จะตองออกเปนนโยบายตอไป 



 ๑๐ 

มติ  

๑. เห็นชอบใหยกเลิกการใหบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) ทั้งสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน โดยใหกลับมาปฏิบัติงาน ๑๐๐%  ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับบุคลากร

สายวิชาการท่ีมีความจำเปนตองสอนออนไลนอยูท่ีบาน ตองไดรับการอนุญาตจากหัวหนาสวนงาน 

๒. มอบอำนาจใหหัวหนาสวนงานบริหารจัดการเมื่อบุคลากรกลับมาจากพื้นที่เสี ่ยง ใหเปนไปตาม

ขอกำหนดของราชการ โดยตองปฏิบัติตามมาตรการกักตัวในพื้นที่จังหวัดที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ วัน

กอนเขามาปฏิบัติงาน  

๓. แนวปฏิบัติและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคใหใชแนวทางของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และประกาศของวิทยาเขต 

 

  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  

        ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในกรณีสถานการณไมปกติอันเนื่องมาจากการแพร 

        ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 

ตามที ่มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณจะดำเน ินการเป ดเร ียนในภาคเร ียนท ี ่  ๑ ป การศ ึกษา ๒๕๖๓  

ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับสถานการณปจจุบันที ่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19 ในตางประเทศ 

และมีโอกาสจะแพรเชื ้อเขามาในประเทศไทย ประกอบกับประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื ่อง ขอกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ ท่ีมีการผอนคลายและอนุญาตใหมีการเตรียมความพรอมสำหรับจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือใหการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุผลลัพธการเรียนรู และปองกันความเสี ่ยงในการแพรระบาดของโรค COVID-19  

จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรจัดการเรียนการสอนในระบบปกติใหมากท่ีสุด และจัดระบบออนไลนเทาท่ีจำเปน   

หากจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ จะตองจัดท่ีนั่งใหนิสิตเวนหางตามหลักเกณฑของ

ราชการ  

๒. วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง มีความแตกตางในเรื่องสถานที่ อาจสงผลใหการจัดการ

เรียนการสอนของแตละวิทยาเขตมีความแตกตางกัน 

 



 ๑๑ 

๓. แกไขขอความในขอ ๑.๑ โดยตัดขอความ “Work from Home” ในวรรคสอง และคำวา 

“อนุญาต” ในวรรคสาม  

๔. บุคลากรสายคณาจารยท่ีจำเปนตองสอนออนไลนจากท่ีบาน ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา

สวนงาน 

๕. ในประกาศ ควรเพ่ิมขอความวา ใหผูสอนกำกับ/ดูแลหองใหเปนไปตามประกาศของทางราชการ  

๖. การกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน ควรเปนหนาท่ีของคณะ สวนการสนับสนุน

การบริการอ่ืน สวนงานกลางจะเปนผูรับผิดชอบ 

๗. รายวิชาท่ีมีความประสงคจะจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใหแจงขอมูลมายังงานทะเบียนฯ 

๘. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความประสงคจะเขามาในมหาวิทยาลัย สามารถขออนุญาตจาก

คณบดีและแจงวิทยาเขตเพ่ือทราบ 

๙. คณาจารยบางทานมีความประสงคจะจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ แตแบบสำรวจท่ีจัดสง

ไปใหคณะไมมีใหเลือก  

๑๐. ความชัดเจนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนจะสงผลตอการจองหอพักของนิสิต 

 

มติ  

๑. ควรจัดการเรียนการสอนในระบบปกติใหมากท่ีสุด และจัดระบบออนไลนเทาท่ีจำเปน โดยการสอน

รายวิชาบรรยาย สามารถสอนในรูปแบบออนไลนหรือจัดหองเรียนตามปกติ ตามขอกำหนดของ 

แตละวิทยาเขต  

๒. กรณีคณาจารยมีความประสงคจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ตองไดรับการอนุญาต

จากหัวหนาสวนงาน และหากมีความประสงคจะจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ใหแจงขอมูลมายัง

งานทะเบียนฯ 

๓. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุม และจัดประชุมผูเก่ียวของตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

  ๔.๓  เรื่อง  การเลือกอันดับสมัครเรียนของทุกหลักสูตรท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

 

  จากประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั ้นปที ่ ๑ ภาคปกติ  

รอบที่ ๒ การรับดวยวิธีโควตา โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ชอ ๑.๕  ไดกำหนดใหผูสมัคร

เลือกสมัครได ๒ อันดับ โดยอันดับที ่ ๑ ผู สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที ่อยู ในกลุ มที ่ ๑ และกลุ มที ่ ๒  

สำหรับอันดับที่ ๒ ผูสมัครเลือกไดเฉพาะสาขาวิชาที่อยูในกลุมที่ ๒ เทานั้น หากผูสมัครเลือกสาขาวิชาที่อยูใน 

กลุมที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาสาขาวิชาที่เลือกในอันดับที่ ๒ และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การ

รับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ ภาคปกติ รอบท่ี ๒ การรับดวยวิธีโควตาโครงการโควตาพิเศษท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ขอ ๑.๖ ไดกำหนดให ผูสมัครเลือกสมัครได ๒ อันดับ โดยอันดับที่ ๑ ผูสมัครสามารถ

เลือกสาขาวิขาที่อยูในกลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒ สำหรับอันดับที่ ๒ ผูสมัครเลือกไดเฉพาะสาขาวิชาที่อยูในกลุมที่ ๒ 

เทานั้น  หากผูสมัครเลือกสาขาวิชาที่อยูในกลุมที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาสาขาวิชาที่เลือกในอันดับที่ ๒ 

เชนเดียวกันกับโครงการแรก หลักสูตรที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ไดถูกจัดอยูในกลุมที่ ๑  

ทุกหลักสูตร สงผลใหผู สมัครไมสามารถเลือกเรียนอันดับที ่ ๒ ทุกหลักสูตรที ่สังกัดคณะเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจได ยกตัวอยางเชน กรณีผู สมัครมีความประสงคเลือกเรียนอันดับที่ ๑ ทุกหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

อันดับที่ ๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ผูสมัครไมสามารถทำได เนื่องจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ไมไดปรากฎอยูในกลุมท่ี ๒ จึงทำใหคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ไดรับผลกระทบจำนวนผูสมัครลดลง 

  คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการเปดโอกาสใหผูสมัคร

สามารถเลือกอันดับท่ี ๑ และ ๒ สำหรับหลักสูตรท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

 มติ  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รับไปหารือกับคณะ และจะนำมาพิจารณาเปนเรื่อง

สืบเนื่องตอไป 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  - ไมมี - 
 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

      รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


