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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper Best Practices) 
1. ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบ SCI-ROUND เพ่ือการคัดกรองความเสี่ยงและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด–19 

(Stop COVID-19 with SCI-ROUND) 
ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุน

การจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้น าเสนอ       นายภานุมาศ อ่อนมาก  นักวิชาการอุดมศึกษา งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ 

นายพงศธร เตชะวัชรานนท์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   1. บทสรุปผู้บริหาร  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายให้จัดการ

เรียนการสอนแบบ online งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
โดยให้ค าแนะน าสอบถาม สอบสวนโรค หากลุ่มเสี่ยง ประสานช่วยเหลือทั้งนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและนักศึกษาติดเชื้อ และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ต่อมาต้นปี 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ Hybridge มีทั้งแบบ online และ onsite จึงจ าเป็นต้องมี
การท าระบบคัดกรองความเสี่ยงโดยในระยะแรกประยุกต์ใช้ Google form ในการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ
ก่อนเข้ามาเรียน หากมีความเสี่ยงจะมีสถานะสีแดง ระบบจะส่งอีเมล์ไปแจ้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาฯ แต่พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากระบบนี้มีการแจ้งผลทางอีเมล์ 
หากไม่ได้เช็คอีเมลจะไม่ทราบผล ท าให้บางครั้งนักศึกษาที่มีสถานะแดงเข้าไปเรียนที่คณะแล้วจึงจะทราบในภายหลัง จึง
น ามาสู่การปรับการปรุงแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2564ได้มีการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า SCI-ROUND ขึ้น  ซึ่ง นักศึกษาสามารถส่งข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีน ผล
การตรวจ ATK และท าการประเมินความพร้อมของสุขภาพก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง จากนั้นจึงแสดงสถานะก่อนจะเข้ามา
เรียนหากมีสถานะเขียวจึงจะอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่ของคณะ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนหรือ นักวิทยาศาสตร์ประจ า
ห้องเรียนหรือห้องปฎิบัติการก็จะสามารถขอดูสถานะการประเมินความพร้อมของสุขภาพ ก่อนเข้าไปในห้องเรียนได้อีก
ด้วย ท าให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและสามารถใช้ส าหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ที่มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อีกด้วย 
ระบบดังกล่าวสามารถตรวจพบความเสี่ยงจาก 1.63% เป็น 7.8% เมื่อเทียบกับวิธีเดิม มีการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับ
นักศึกษาที่มาเรียน onsite ร่วมกับการจัดอบรมให้ความรู้ เน้นในเรื่องการ seal mask และ DMHT กับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติ และด าเนินการในเรื่องการสุ่มตรวจนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 
โดยใช้ ATK เป็นประจ าทุกเดือน หลังจากใช้ระบบ SCI-ROUND การสุ่มตรวจและก าหนดแนวปฏิบัติในการเรียนแบบ 
onsite พบว่าสามารถแยกนักศึกษาที่เสี่ยงหรือติดเชื้อได้ 100% และไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในการเรียนการสอน
แบบ onsite ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
โครงสร้างองค์กร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ การเรียนการสอนมีหลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 28 หลักสูตร มีนักศึกษารวม
ทั้งหมดประมาณ 3,000 คน นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนรายวิชาพ้ืนฐานให้แก่คณะต่างๆ เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยแผนไทย คณะเทคนิ ค
การแพทย์ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาที่มาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ปีละประมาณ 3,000 คน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ท าหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องการเรียน การพัฒนาตนเอง รวมทั้งใน
สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

พันธกิจ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้
เป็นที่ยอมรับระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาติ 

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน (เป้าหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในปี 2566 และ 1 ใน 5 
ของอาเซียนในปี 2570) 

สินค้าและบริการที่ส าคัญ และกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ 
1. การพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน Soft skill ให้แก่นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรม/ ชมรมต่างๆ 
2. การจัดระบบให้เอ้ือต่อการเรียนของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษา และ

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
3. การประสานงานด้านสุขภาพของนักศึกษารวมถึงท่ีพักอาศัยของนักศึกษา 
4. การเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา โดยการจัดบรรยายความรู้และการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ดูงาน ฝึกงาน 
ซ่ึงในสถานการณ์โควิด ได้มีบทบาทส าคัญในเรื่องการประเมินความพร้อมทางด้านสุขภาพและการประสานงานที่
เกี่ยวข้องจึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบการจัดการตามที่เสนอ 

กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน 
โดยทางงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติ เป็นเลิศ  จาก

คณะกรรมการ พิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
2565 และได้รับคัดเลือก เพ่ือน าเสนอผลงานในงาน Thailand Quality Conference & The 23th Symposium on 
TQM Best Practice in Thailand ปี 2565 
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3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ”  
 ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นวงกว้าง ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื้อใน
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่างฯ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนแบบ online 
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทีม
บริหารเฉพาะกิจในสถานการณ์โควิดของคณะฯ จึงได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผ่านการประชุม
ระดมสมองในทีม รวมถึงการสอบถามจากนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยในส่วนของผู้บริหารต้องการมุ่งเน้นที่
ความปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ทางการแพทย์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในส่วน
ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ต้องการมุ่งเน้นให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อได้ดี สามารถปฏิบัติได้จริง และมีระบบการดูแลที่ท าให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ  จึง
น าไปสู่การออกแบบระบบการจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าพ้ืนที่ การประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ และการจัดการเมื่อตรวจพบความเสี่ยงหรือพบผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพที่ดี ตามโครงการที่น าเสนอ 

 4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
ปี พ.ศ.2563 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ท าหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรณีได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 จะช่วยประสานงานให้
นักศึกษาได้เข้ารับการรักษาแบบ HI หรือ CI และด าเนินการแนะน าสอบถาม สอบสวนโรค หากลุ่มเสี่ยงต่อไป แต่การ
ท างานยังเป็นแบบตั้งรับคือต้องมีผู้โทรฯประสานเข้ามาจึงทราบเรื่อง กรณีที่นักศึกษาไม่ทราบช่องทางติดต่อก็จะท าให้
ได้รับการดูแลล่าช้าและอาจจะเกิดความเสี่ยงแพร่กระจายได้ แต่เนื่องจากยังเป็นช่วงที่มีจ านวนนักศึกษาจ ากัด มีเพียง
นักศึกษาหลังปริญญาที่ต้องท าการวิจัยต่อเนื่อง หรือนักศึกษาฝึกงานที่ต่างจังหวัด ท าให้สถานการณ์ยังพอควบคุมได ้

ปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เริ่มดีขึ้นมีจ านวนผู้ติดเชื้อน้อยลง    ทาง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนแบบ Hybridge (มีทั้งแบบ online และ onsite)      โดยในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ onsite มีความเสี่ยงโอกาสติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มใหญ่ ดังนั้นแนวทางการจัดการจึงเป็นการ
ออกแบบระบบเพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพ้ืนที่ และการพัฒนาแนวทางในการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการเรียนการสอนแบบ onsite ร่วมกับการจัดท าแนวปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ หรือ ติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรทุกส่วนมีความ
เข้าใจตรงกัน จึงจัดท าระบบการคัดกรองนักศึกษา เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ขึ้น โดยใช้ Google 
Form ในการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้ามาเรียน หากประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยง นักศึกษามีสถานะสี
เขียวจะสามารถเข้ามาเรียนได้ แต่หากมีความเสี่ยงจะมีสถานะสีแดง ระบบจะส่งอีเมล์ไปแจ้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาฯ จะประสานกลับไปยัง
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก ากับดูแลในการปฏิบัติตัว ผลการด าเนินงานในเรื่องการคัดกรองนักศึกษา โดย
การใช้ระบบ google form ในการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้ามาเรียน พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากระบบนี้มีการแจ้งผลทางอีเมล์ หากไม่ได้เช็คอีเมล์จะไม่ทราบผล ท าให้บางครั้งนักศึกษาที่มีสถานะ
แดงเข้าไปเรียนที่คณะแล้วจึงจะทราบในภายหลัง ท าให้การป้องกันการแพร่ระบาดยังมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีนัก 
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 5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุง 
จากปัญหาที่พบในการท าแบบคัดกรองด้วย Google Form ที่มีนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่ ทางงาน

พัฒนานักศึกษาฯ และทีมบริหารเฉพาะกิจในสถานการณ์โควิดจึงมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการคัดกรองความ
เสี่ยงในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยท าการปรับการปรุงแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 รวมถึงรูปแบบการคัดกรองความเสี่ยง ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า SCI-ROUND ขึ้น  ซึ่งในระบบ SCI-ROUND นักศึกษาจะสามารถส่งข้อมูลเรื่อง
การฉีดวัคซีน หรือ ผลการตรวจ ATK และท าการประเมินความพร้อมของสุขภาพก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง เมื่อระบบท าการ
ประมวลผล จะประเมินสถานะเป็น เขียว เหลือง หรือแดง ตามหลักเกณฑ์ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์วินิจฉัยความเสี่ยงของกรมควบคุมโรคและแพทยสภา จากนั้นจึงแสดงสถานะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
ประตูทางเข้าก่อนจะเข้ามาเรียน เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานะเขียวเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่ของคณะฯ 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนหรือ นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องเรียนหรือห้องปฎิบัติการก็จะสามารถขอดูสถานะการประเมิน
ความพร้อมของสุขภาพก่อนเข้าไปในห้องเรียนได้อีกด้วย ท าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ระบบ SCI-ROUND 
ยังสามารถใช้ส าหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ที่มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อีกด้วย  
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นักศึกษาเข้าสู่ระบบ SCI-ROUND แนบหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และท าแบบประเมินความ

พร้อมด้านสุขภาพเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง (สีแดง) จะไม่สามารถ
เข้ามาบริเวณพ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ และทางระบบจะมีการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาเพ่ือติดตามและ
ดูแลนักศึกษาต่อไป 
 

2. จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่มาเรียน onsite เน้นในเรื่องการ seal mask และ DMHT ร่วมกับการจัด
อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ในเรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
โดยมีนักศึกษาร่วมรับฟังจ านวน 420 คน 

        
 
3. ด าเนินการในเรื่องการสุ่มตรวจนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ ATK 

จ านวน 10-30% ของจ านวนนักศึกษาที่มาเรียน onsite ที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการปรับจ านวน
การสุ่มตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การติดเชื้อ โดยหลักการของการสุ่มตรวจนี้จะช่วยประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการพ้ืนที่ การท า SCI-ROUND รวมถึงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัย ไม่เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อในคณะฯ ท าให้สามารถการคัดกรองความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้เพ่ิมมากขึ้น หลังจากใช้
ระบบ SCI-ROUND การสุ่มตรวจและก าหนดแนวปฏิบัติในการเรียนแบบ onsite พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 ในการเรียนการสอนแบบ onsite ลดลงเป็นอย่างมาก 
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วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริงยึดหลักของการบริหารความเสี่ ยงของการติดเชื้อโควิด  19 (Risk 
management) ร่วมกับการด าเนินงานด้วยหลัก PDCA 
การออกแบบกระบวนการ 
Risk: โอกาสติดเชื้อโควิด-19เป็นคลัสเตอร์ 
แนวทางการจัดการ จึงเป็นการออกแบบระบบเพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพ้ืนที่ 
วิธีการด าเนินการ  
 P: ก่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประชุมวางแผนแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด

ในการเรียนการสอนแบบ onsite  
 D: น าแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite และ google form การ

ประเมินความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้ามาเรียนมาใช้  
 C: ประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการสุ่มตรวจเป็นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 A: ปรับปรุงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite  
 P: ประชุมวางแผนแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในการเรียนการสอนแบบ onsite และการจัดท าระบบ   

SCI-ROUND ช่วงปิดเทอมแรก 
 D: น าแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite ที่ได้ปรับปรุงใหม่และ

ระบบ  SCI-ROUND มาใช้ในภาคการศึกษาท่ี 2 
 C: ประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 
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  6.การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ  
 1) ระบบในการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 SCI-ROUND 

                     

   
QR-Code คู่มือระบบ SCI-ROUND 

 
       2) มีการจัดการในการป้องกันและการจัดการเมื่อเกิดเหตุ 
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แนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือนักศึกษาที่เชื้อโควิด-19 
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 3) ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาที่ประเมินความพร้อมสุขภาพแล้วมีสถานะแดงแบบ google Form และแบบ 
SCI-ROUND 
 

ระบบการประเมิน ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา สถานะแดง 

Google form 55 250 5 
SCI-ROUND 1069 300 107 

  
นักศึกษาที่มีสถานะแดง ประมาณ 70 % จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซี่งทาง
งานพัฒนานักศึกษาได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องการกักตัวและประมาณ 30 % เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด-19 
ซึ่งงานพัฒนานักศึกษาฯ ประสานกับทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเข้ารับการรักษา 
  
 4) ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาที่ถูกสุ่มตรวจและผลการตรวจในแต่ละเดือน (นักศึกษาได้รับการประเมินความ
พร้อมด้านสุขภาพ SCI-ROUND ก่อน และมีสถานะเขียว จึงจะมาสุ่มตรวจ) 
 

เดือน %  ก ารสุ่ ม ต รว จ 
นักศึกษาที่มาเรียน  

จ านวนนักศึกษา 
(ป.ตรี) 

จ านวนนักศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา) 

ผลการตรวจ 

เดือนธันวาคม 2564 10% 80 33 Negative ทั้งหมด 
เดือนมกราคม 2565 20% 105 53 Negative ทั้งหมด 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 10% 33 19 Negative ทั้งหมด 
เดือนมีนาคม 2565 10% 40 25 Negative ทั้งหมด 
เดือนเมษายน 2565  10% 6 33 Negative ทั้งหมด 

 
 5)  จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ติ ด เชื้ อ แ ต่ ล ะ เดื อ น  ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2564- พ ฤ ษ ภ า ค ม  2565 
 

เดือน จ านวนที่ติดเชื้อ
ทั้งหมด 

จ านวนที่ติดเชื้อ 
(จากการแพร่เชื้อในการเรียนแบบ onsite) 

เดือนธันวาคม 2564 6 0 

เดือนมกราคม 2565 7 0 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 76 0 

เดือนมีนาคม 2565 89 0 

เดือนเมษายน 2565 19 0 

เดือนพฤษภาคม 2565 0 0 
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  7.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
1) มีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม จากทีมบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีทีมบริหารเฉพาะสถานการณ์โควิด 
2) มีแพทย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ท าให้แนวปฏิบัติที่วางไว้ยึดตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
3) มีการท างานแบบบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกัน ทั้งในส่วนงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งาน

เครือข่ายและประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมวางแผนแนวทาง
ป้องกันการแพร่ระบาดในการเรียนการสอนแบบ onsite การจัดท า Google Form และ SCI-ROUND 

4) มีการประสานงานร่วมกันกับทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และทางหอพักนักศึกษาในการจัดการกรณีพบ
การติดเชื้อหรือพบผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่ต้องท าการกักตัว 

 จุดแข็ง (Strength) หรือ สิ่งที่ท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
   1)  มีระบบในการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 (SCI-ROUND) 
   2)  มีแนวปฏิบัติการป้องกันและการจัดการเมื่อเกิดเหตุในการติดเชื้อโควิด-19 
   3) มีการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบ SCI-ROUND โดยใช้การสุ่มตรวจด้วย ATK 

 ประเด็น (จุดเด่น)  
ในการเรียนการสอนแบบ onsite คณะวิทยาศาสตร์ ใช้ระบบในการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -
19   SCI-ROUND ร่วมกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการสุ่มตรวจด้วย 
ATK ในกลุ่มนักศึกษา ท าให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถคัดกรองความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้เพ่ิมมากขึ้นและก ากับดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสูงที่
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวและตรวจหาเชื้อ ท าให้ไม่แพร่เชื้อต่อ อีกทั้งยังดูแลประสานให้
นักศึกษาที่ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษา จึงเป็นกระบวนการท างานที่ดูแลนักศึกษาที่ครบวงจรในเรื่องการป้อง
การการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนักศึกษา 

  8.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
การประเมินความพร้อมของสุขภาพระบบ SCI-ROUND เป็นลักษณะการประเมินแบบ self-report ซึ่งนักศึกษา

จะต้องมีความซื่อสัตย์ในการกรอกข้อมูล หากนักศึกษาให้ข้อมูลไม่จริงระบบก็ไม่สามารถที่จะตรวจจับได้ ดังนั้นการ
สื่อสารกับนักศึกษาในลักษณะที่ท าให้นักศึกษามั่นใจและไม่ต้องกังวลใจว่า ในกรณีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องกัก
ตัว ก็จะไม่ขาดเรียนหรือขาดสอบ เพราะนักศึกษายังสามารถที่จะเรียนได้ที่บ้านหรือที่หอพัก โดยการเรียนคลิปหรือสื่อ
การสอนต่างๆ ที่อาจารย์ได้จัดท าไว้ในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย หรือ เรียนสดพร้อมเพ่ือนๆ ผ่าน zoom หรือ 
Microsoft Team อีกทั้งยังสามารถสอบได้ โดยผ่านระบบ E-Testing ได้อีกด้วย ซึ่งจะลดความกังวลใจของนักศึกษา 
ท าให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง แต่ทางคณะฯ ได้มีการประเมินโอกาสเสี่ยงดังกล่าวด้วยการท าระบบการสุ่มตรวจด้วย ATK โดย
ใช้วิธีการสุ่มตรวจที่เป็นมาตรฐาน และมีร้อยละของการสุ่มตรวจ 10 -30% จึงท าให้เกิดความมั่นใจในระบบดังกล่าว 

 9.ความท้าทายต่อไป 
มีการประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนา
ระบบ SCI-ROUND Version 2 ให้สามารถใช้คัดกรองความเสี่ยงให้กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก คณะ
วิทยาศาสตร์ รวมถึง บุคคลอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะท าให้การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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 10. เอกสารอ้างอิง 
1) เอกสารประกอบที่ 1 แบบประเมินความพร้อมด้านสุขภาพส าหรับนักศึกษาส าหรับ Google Form 
2) เอกสารประกอบที่ 2 คู่มือระบบ SCI-ROUND Link https://shorturl.asia/g4yv0 

11. บทสรุป 
 การน าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพ่ือท าให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบ onsite ได้อย่างปลอดภัย โดยใช้เครื่องมือที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องคือระบบ SCI-
ROUND ร่วมกับการคัดกรองสุ่มตรวจ รวมถึงการจัดการกรณีพบการติดเชื้อโควิด - 19 ในนักศึกษา โดยระบบการ
จัดการดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดี โดยวัดจาก การคัดกรองคนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงออกมาได้ และ มีการเฝ้าระวัง
ด้วยการสุ่มตรวจ ท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบ onsite หรือ Hybridge มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหน่วยงานอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับโรงเรียน หรือ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

  

https://shorturl.asia/g4yv0
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เอกสารประกอบท่ี 1  
 

แบบประเมินความพร้อมด้านสุขภาพส าหรับนักศึกษา 
จัดท า QR code Google Form ให้กรอกเพ่ือเป็นการประเมินความพร้อมทางด้านสุขภาพ ก่อนเข้าเรียนทุกคร้ัง เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

รายละเอียดใน Google Form  
 ช่ือนักศึกษา........................นามสกุล…………….. ช้ันป…ี………  รหัสนักศึกษา…………………….. 

 วัน/เดือน/ปี……………………………. 

 ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เช่นมีการติดเช้ือของคนในบ้าน/ เพื่อนในกลุ่ม 
 ไม่มี (0 คะแนน) 
 มี  (3 คะแนน) 

 ประเมินอาการไข้ หรืออาการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ 
 เจ็บคอ (1 คะแนน) 
 ไอ (1 คะแนน) 
 มีน้ ามูก (1 คะแนน) 
 จมูกไม่ได้กลิ่น (3 คะแนน) 
 ลิ้นไม่รับรส (3 คะแนน) 
 ถ่ายเหลว (1 คะแนน) 
 ตาแดง (1 คะแนน) 
 ผื่นข้ึน (1 คะแนน) 
 หายใจเร็ว (1 คะแนน) 
 หายใจเหนื่อย (1 คะแนน) 
 เมื่อยตัว (1 คะแนน) 

 วัดอุณหภูมิว่าได้เท่าไหร่  
 น้อยกว่า 37.5 องศา (0 คะแนน) 
 ตั้งแต่ 37.5 องศา (3 คะแนน) 

 ข้อความระบุ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากมีการบิดเบือน หรือ ปกปิดข้อมูล 
ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น” 

 เมื่อรวมคะแนนแล้ว 
 ผลการประเมินจะได้สถานะ เขียวเหลือง แดง และแสดงสถานะกับอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ก่อนเข้าเรียน  
 0 คะแนน = เขียว เข้าช้ันเรียนได้ 
 1 คะแนน= เหลืองยังไม่ให้เข้าช้ันเรียน กลับไปพักก่อน 

≥ 2 คะแนน =แดง ไม่ ให้ เข้ า ช้ัน เรียนข้อมู ลควรจะแสดงที่ ฝ่ ายกิจการนักศึกษา เพื่ อก ากับดูแลในการปฏิ บั ติ ตั วของ
นักศึกษา…………………………………. 
 
 
 
 

 


