
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ครั้งที่ 122(11/2564)(นัดพิเศษ) 

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุม EILA 1 ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  และประชุมโดยใช้ระบบ Zoom 

------------------------------------------------ 
    ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข 
2. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ รองประธานกรรมการคนที่ 1 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี (รักษาการ)                                         
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการคนที่ 2 
 นางสาวนิรมล สุไลมาน (แทน) 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล   
10.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
 ดร.ไพลิน ถาวรกิจ  (แทน) 
11.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรตัน์ สกุลรัตน์         
12.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์  เลิศเลอวงศ์    
13.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
14.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ     
15.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ช านิประศาสน์  
16.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 
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17.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล   

18.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร    
19.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร 
20.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตณัศิลา  
21.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ 
 ดร.น.สพ.ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ    
22.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ดร.รุชดี บิลหมัด 
23.รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

ดร.อัญชนา รักทอง      
24.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชนันท์ คุปตานนท ์   
25.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 นางสาวภชิสา เกตุอ าพรชัย (แทน) 
26.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

ดร.เมธิณี อยู่เจริญ (แทน) 
27.ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
28.ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ (แทน) 
29.รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข (รักษาการ) 
30.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ส านักการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย  (รักษาการ) 
31.นางสาววิภาดา หนูอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 

  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
2. นางเจิดจันทน์ อติพันธ์ 
3. นางสาวบุปผา ภูมาวงค์ 
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4. นางสาวนฤชล หวังวุฒ ิ
5. นางอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์ 
6. นางจิราภรณ์ ระฆัง 
7. นางสาววนัสนันท์ ฉัตรศิริวรางกูร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นด าเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 
   ประธานแจ้งและหารือร่วมกันในที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดภาคการศึกษาที่ 
2/2564 ซึ่งมีประเด็นส าคัญ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยท่านอธิการบดี และทีมบริหาร 
ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้อ านวยการกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ร่วมกันพิจารณาการก าหนดมาตรการ
เตรียมความพร้อม ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการเปิดให้
นักศึกษาได้เข้าเรียน on site เพ่ือฝึกทักษะการปฏิบัติในรายวิชาที่จ าเป็น และจะต้องดูแลความปลอดภัยสูงสุด
ให้กับนักศึกษาที่จะเข้าเรียน จึงก าหนดแนวทางกว้างๆ ซึ่งน าทีมโดยคุณหมอกันยิกา ช านิประศาสน์ รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบมาตรการการดูแลความปลอดภัย ในช่วงที่เปิดให้
นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีแนวทางการออกแบบพ้ืนที่ของวิทยาเขตให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย
ตามแนวคิด Bubble and Seal ในเบื้องต้น ดังนี้  
    หอพัก 
  - จัดนักศึกษาเข้าพักได้ไม่ควรเกินครึ่งของจ านวนที่เคยรับได้ 
 - จัด Zoning แยกตามคณะ นักศึกษาคณะเดียวกัน ชั้นปีเดียวกัน เรียนเหมือนกัน อยู่ตามท่ี
ก าหนดให้ เพื่อสามารถติดตามได้ง่าย หากเกิดการติดเชื้อจะจ ากัดวงในกลุ่มแคบที่สามารถควบคุม ดูแลได้ 
 - เมื่อจัด Zoning แล้วมอบให้คณะจัดนักศึกษาเข้าพัก ตามความจ าเป็นและตามกลุ่ม ชั้นปี 
 - จัด Zoning และเส้นทางส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ไม่ให้ปะปนกัน  
 - ก าหนดเวลาที่ห้ามออกนอกหอพัก ในกรณีที่นักศึกษาจะออกนอกมหาวิทยาลัย ต้องขออนุญาต 
และอาจต้องก าหนดระยะเวลา 
 - ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าพัก ขณะพักในหอพัก ขั้นตอนการดูแลและส่งต่อเมื่อ
เกิดการติดเชื้อ 
 - นักศึกษาทุกคนที่จะเข้าเรียน  on site ต้องพักในที่พักของมหาวิทยาลัยทุกคน  
 
 โรงอาหาร 
 - ผู้ขายต้องได้รับวัคซีนแล้ว 
 - มาตรการ DMHT เคร่งครัด 
 - ก าหนดมาตรการการซื้ออาหารกลับไปรับประทาน 
 - การดูแลความสะอาด ปลอดภัย  
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 นักศึกษา 
 - นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน on site ต้องได้รับวัคซีนแล้ว ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 - นักศึกษาทุกคนที่จะเข้าเรียน on site ต้องพักในที่พักของมหาวิทยาลัยทุกคน  
 - การเข้าพักเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา และต้องเซ็นยินยอมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย สามารถเรียน on line ได ้
 - ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 
 คณะ/หน่วยงาน 
 - บุคลากรทุกคน ต้องได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อแก่นักศึกษา 
 - จัดสัดส่วนของบุคลากรที่เข้ามาท างานและ WFH ให้เหมาะสมตามความจ าเป็น 
 - ควบคุมพ้ืนที่ของคณะ ไม่ให้มีผู้ที่ไม่เข้าพักตามข้อก าหนดเข้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าเชื้อ
เข้าจากภายนอก 
 - มาตรการ DMHT เคร่งครัด และจัดท าฉากกั้นในการที่ต้องประสานติดต่อกับนักศึกษา 
 - จัดห้องเรียน และพ้ืนที่ในบริเวณคณะ ที่มีระยะห่างตามมาตรการควบคุม 
 - จัดนักศึกษาเข้าพัก ตามความจ าเป็นและตามกลุ่ม ชั้นปี วิชาที่เรียน 
 
 ผู้สอน 
 - ผู้สอนทุกคน ต้องได้รับวัคซีนแล้ว เพ่ือไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อแก่นักศึกษา 
 - ในการสอน หากท าได้ จัดห้องสอนแยกจากห้องที่นักศึกษาเรียน ในการฝึกปฏิบัติแสดงให้ดูจาก
ห้องสอน ผ่านจอ หากสอนในห้องเรียนให้จัดท าฉากกั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแก่นักศึกษา 
 - คณะและผู้สอน ต้องด าเนินการให้การสอนเกิดขึ้นได้ทั้ง on site และ on line เพ่ือให้นักศึกษาท่ี
ไม่ประสงค์จะเข้ามาเรียน on site สามารถเรียนได้ on line แม้จะเป็นวิชาปฏิบัติการ 
 
 มหาวิทยาลัย 
 - ก าหนดการเข้า ออก มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาและบุคลากร ก าหนด ประตูเข้า-ออก 
 - ก าหนดแผนการด าเนินการ เมื่อพบผู้ติดเชื้อ 
  
 จากแนวทางดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนด
เป็นนโยบายที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามประธานได้รับประเด็นที่ส าคัญจากการหารือร่วมกันในที่ประชุม เสนอต่อ   
ที่ประชุมทีมบริหารเพ่ือหารือร่วมกันในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป ดังนี้ 
  - การรับวัคซีนของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ผู้สอน กรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
หรือไม่ยินยอมรับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จะสามารถเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม ่และ
มหาวิทยาลัยจะวางแนวทางอย่างไร  
 - หอพัก กรณีที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจองหอพักภายนอกไว้แล้ว โดยในการจองหอพัก
ภายนอกจะมีการท าสัญญาล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น หากนักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าเรียน on site ใน
รายวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาอ่ืนที่มีความจ าเป็น ซึ่งตามมาตรการของมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่เข้าเรียน on site  
จะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้น หากนักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าพักในมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมเรียน 
มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการในการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยอย่างไร  
 อนึ่ง ขอความร่วมมือทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดล าดับความส าคัญ/ ความจ าเป็น/ ช่วงเวลา/ 
สลับกลุ่มหรือชั้นปี และต้องค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดทั้งในพ้ืนที่ห้องเรียน พ้ืนที่ส่วนกลาง ในการน านักศึกษา
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