
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๕ – ๑๖.๑๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

      (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร....รักษาการแทน) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง     

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๘. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 



 ๒ 

๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง    

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๑๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๒๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 

๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๕. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ)  

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกา...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน   

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๓๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 

๓๒. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

๓๓. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๔. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๕. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๖. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๗. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา   ลา  

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู     ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วิวัฒน  ฤทธิมา 

(รักษาการแทนรองผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ฝายบริหาร) 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๕  น. 

 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  กลาวตอนรับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   

   ประธานกลาวตอนรับผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ ในโอกาสท่ีดำรง

ตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเขารวมประชุมเปนครั้งแรก 

 

มติ รับทราบ 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง  แนวปฏิบัติการปองกัน Covid-19 รองรับการจัดการเรียน 

      การสอนแบบ On site ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔  

      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การจัดทำ TSU Sandbox เพื่อรองรับการจัด 

การเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ (๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕) โดยมีมติใหแตละวิทยาเขต

กำหนดแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื ่อปองกันการแพรกระจายของโรค นั ้น ในการนี ้ จึงเสนอที ่ประชุมเพื ่อทราบ 

การเตรียมการปองกันเพื ่อรองรับการจัดการเร ียนการสอน ภาคเร ียนที ่ ๒/๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้ 

๑. ร าง แนวทางการบร ิหารจ ัดการ TSU.PT Sandbox ภาคเร ียนท ี ่  ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. ราง แนวทางการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงโควิด-๑๙ สำหรับอาจารย

และบุคลากร 

๓. ราง แนวทางการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงโควิด-๑๙ สำหรับนิสิต 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 



 ๕ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง   แนวปฏิบัติการปองกัน Covid-19 รองรับการจัดการเรียน 

   การสอนแบบ On site ภาคเรยีนท่ี ๒/๒๕๖๔  

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การจัดทำ TSU Sandbox เพื่อรองรับการจัด 

การเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕) โดยมีมติใหแตละวิทยาเขต

กำหนดแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื ่อปองกันการแพรกระจายของโรค นั ้น ในการนี ้ จึงเสนอที ่ประชุมเพื ่อทราบ 

การเตรียมการปองกันเพื ่อรองรับการจัดการเร ียนการสอน ภาคเร ียนที ่ ๒/๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา ดังนี้ 

๑. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง มาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับท่ี ๗/๒๕๖๔ 

๒. ระบบการกักตัวภายในวิทยาเขตสงขลา (TSU Sandbox : SK) ระยะที่ ๑ 

ของวิทยาเขตสงขลา 
 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๒) 
 

 

มติ รับทราบ 
 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง  การจัดทำแผนการขับเคล่ือนไทยไปดวยกันเพ่ือพัฒนา  

    “พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร” 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณรวมกับจังหวัดพัทลุง เสนอแนวคิดในการพัฒนาเมือง 

สมุนไพรแบบครบวงจร เพื่อเปนศูนยรวมสมุนไพรภาคใตของประเทศไทย ไดจุดประกายจากโรงพยาบาลปาบอน 

ที ่มีโรงผลิตยาสมุนไพรที ่ไดมาตรฐาน GMP และ WHO และการจัดตั ้งศูนยแพทยแผนไทย อ.ศรีนครินทร  

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณไดรับมอบหมายเปนเจาภาพการจัดทำแผนพัฒนาพัทลุงเมืองสมุนไพรแบบครบวงจร 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา “พัทลุงเมืองสมุนไพร

ครบวงจร” เรียบรอยแลว ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี ๒๘๔๕/๒๕๖๔   
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 

 

 



 ๖ 

มติ ๑.  รับทราบ  

๒. ควรเพ่ิมสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน เปนกรรมการ และนำประเด็นวิสัยทัศน

เชิงวิชาการเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื ่อวันจันทรที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  การปฏิบัติงานตามประกาศ Work From Home 

 

  ตามที ่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง แนวทางการใหบุคลากรปฏิบัติงานที ่บาน  

(Work From Home) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม  

(ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดใหผู บริหารสวนงาน หนวยงาน งาน 

จัดระบบการบริหาร หรือมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) โดยกำหนดสัดสวน

การปฏิบัติงานที่บาน การสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาการเขาปฏิบัติงาน จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ 

ทำงานตามความจำเปนของลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ และใหผูบริหารสวนงาน หนวยงาน งาน มอบหมายงาน 

กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารย และสายสนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง แนวทางการใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา (COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๔) 

 



 ๗ 

   ทั้งนี้ การปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) จะตองปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหงาน 

ไมหยุดชะงัก ตองไมสงผลกระทบกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของสวนงาน หนวยงาน งาน 

หรือมหาวิทยาลัย ทั้งดานการบริหารจัดการ การบริการ หรือคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมีผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงานเทากับการมาปฏิบัติงานปกติท่ีทำงาน 

   ในการนี ้ จึงหารือที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน Work From Home ตามประกาศดังกลาว ดังนี้ 

  ๑. พิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามประกาศ  

Work From Home ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๔ 

             ๒. พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานแบบ Work from Home/Work on-Site รองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบ on-Site ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรจัดทำรูปแบบมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือนำเสนอตอสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด 

โดยคำนึงถึงมาตรการการปองกันในระดับสูงสุดและสามารถปฏิบัติได  

๒. คาใชจายในการตรวจ ATK ใหสวนงาน/หนวยงานรับผิดชอบ ซ่ึงราคาคอนขางสูง เพ่ือเปน

การประหยัดงบประมาณสามารถดำเนินการโดยการจัดจางผูรับเหมามาดำเนินการ หรือ

จัดซ้ือรวมกันเปนวิทยาเขตโดยใหมีการตรวจโดยผูชำนาญการ 

๓. การจัดใหมีระบบ Work From Home ในชวงนี้ยังคงมีความจำเปนและเหมาะสมในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรค ดานการเรียนการสอน อาจารยเริ่มคุนชินและเรียนรู

การสอนออนไลนมากข้ึน สามารถทำผลงานวิจัยไดเพ่ิมข้ึน แตในขณะเดียวกันอาจจะไม

เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ หรือรายวิชาสำหรับนิสิตท่ีจะตอง

สำเร็จการศึกษา สำหรับสายสนับสนุน ผูบังคับบัญชาจะตองติดตามและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหงานไมหยุดชะงัก และสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ของสวนงาน/หนวยงาน  

๔. การกำหนดใหบุคลากรมาปฏบิัติงานในสวนงาน/หนวยงาน ควรใหมีความยืดหยุนตาม

ลักษณะของงานโดยเนนการเรียนการสอนเปนหลัก เปนอำนาจของหัวหนาสวนงาน 

ในการพิจารณาอนุญาต แตตองสอดคลองกับมาตรการท่ีแตละวิทยาเขตกำหนด  

ท้ังนี้ ควรรายงานใหวิทยาเขตทราบ 

๕. การเปดพิพิธภัณฑคติชนวิทยาของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตองวางมาตรการในการปองกัน

ใหรัดกุม 

๖. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะเขามาเรียน On Site ในปจจุบัน ควรตรวจ ATK  



 ๘ 

 มติ   

๑. ใหมีการกำหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (TSU Sandbox) และยึดหลักการและมาตรการ

ปองกันสูงสุดในการปองกันโรค โดยมอบรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต ทั้ง ๒ วิทยาเขต

พิจารณาดำเนินการเพ่ือนำเสนอตอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตอไป  

๒. ใหสวนงาน/หนวยงานรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับ

วิธีการสามารถดำเนินการไดตามความเหมาะสมเพ่ือลดคาใชจายไมใหสูงเกินความจำเปน 

๓. กำหนดใหบุคลากรยังคงปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) ตอไป แตใหมีการผอนคลายมาตรการ

เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการของจังหวัด และสถานการณปจจุบัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

   - ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

  


