
 
 

                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ส านักงานมหาวิทยาลัย  โทร.7911 
ที ่ อว 8202.06/ 1368                        วันที ่  20 เมษายน 2564 
เรื่อง  มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ระลอกใหม่ 

เรียน  อธิการบดี 

ตามที่ปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น และประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 3/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 และประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 11 
เมษายน 2564 ซึ่งมีการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามความทราบแล้วนั้น  ในการนี้ ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน จึงเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติมาตรการในการเยียวยาให้กับนิสิต กรณีเกิดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายให้กับนิสิต  
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในอัตราแบบเหมาจ่ายไม่เกิน 400 บาท ต่อการใช้งาน 
3 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 

2. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียน
ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และอนุมัติการ
ยกเว้นค่าปรับ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาแจ้งทุกหน่วยงานทราบและมอบ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและฝ่ายสื่อสารองค์กรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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อว ๘๒๐๒.๐๖/๑๓๖๘ (๐๐๖๐/๒๕๖๔)

เรียน  อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
1.อนุมัติตามข้อ 1 และข้อ 2
2.มอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( พณวรรณ ยามาเจริญ )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

- อนุมัติตาม
- ดำเนินการตามเสนอ

( วิชัย ชำนิ )
อธิการบดี

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว
ข้อง

( กนกพร มุสิกะจินดา )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

1.ทราบ และมอบภารกิจการเงินดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตให้นิสิตต่อไป
2.มอบตามเสนอ

( จันทิมา คงคาลัย )
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
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                          บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ส านักงานมหาวิทยาลัย  โทร.7911 
ที ่ อว 8202.06/ 1398                        วันที ่  23 เมษายน 2564 
เรื่อง มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-

19) ระลอกใหม ่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

เรียน  อธิการบดี 
อ้างถึงมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 

มกราคม 2564 วาระที่  5.3 เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิต ในภาคเรียนที่  2  
ปี การศึกษา 2563 กรณีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมติ ดังนี้  

1. อนุมัติในหลักการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิต ร้อยละ 10 ใน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563  

2. เห็นชอบมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ดีข้ึน  
ประกอบกับปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ 
วันที่ 16 เมษายน 2564 ก าหนดให้จังหวัดสงขลา เป็นพ้ีนที่ควบคุมสูงสุด และจังหวัดอ่ืน 59 จังหวัดเป็นพ้ืนที่
ควบคุม และประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 3/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 
และประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 
11 เมษายน 2564 ซึ่งมีการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามความทราบแล้วนั้น  ในการนี้ ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สินจึงขอเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติมาตรการในการเยียวยาให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1. อนุมัติปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิต ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่  3  
ปีการศึกษา 2563  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาแจ้งทุกส่วนงานทราบ และมอบ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและฝ่ายสื่อสารองค์กรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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อว ๘๒๐๒.๐๖/๑๓๙๘ (๐๐๖๓/๒๕๖๔)

เรียน  อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว
ข้องต่อไป

( พณวรรณ ยามาเจริญ )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

อนุมัติ
มอบตามเสนอ

( วิชัย ชำนิ )
อธิการบดี

๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว
ข้อง

( กนกพร มุสิกะจินดา )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ทราบ/มอบตามเสนอ
ทั้งนี้ สำเนาแจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินในbill
payment ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด้วย

( จันทิมา คงคาลัย )
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

Ref 1001574074 หน้า 1
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