ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 414(4/2563)
วาระที2563
่ 2 แลว
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
ร่าง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 413(3/2563) นัดพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
โดยระบบการประชุมทางไกล
-------------------------------------ผู้มาประชุม โดยใช้ระบบ Zoom
1. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายวิจิตร ณ ระนอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
14. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร
17. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
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ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. นายชวน หลีกภัย
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายกสมาคมศิษย์เก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสมพงษ์ เจริญสุข
ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
3. อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
4. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
9. ประธานสภาพนักงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายคมกริช ชนะศรี
10. นางเปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
11. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
12. ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสุวิมล คงพล
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13. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมทางไกลวิทยาเขตภูเก็ต
1. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่
1. อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์
8. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
15. อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
16. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เชษฐานนท์
18. ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
19. ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี
23. อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
26. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ บุญปกครอง
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่น
28. นายแดง โฉมทอง

29. นางนิษณา เหมกุล
30. นายนิติธร ชำนาญเมือง
31. นายผดุงศักดิ์ อรนพ
32. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
33. นางสาวกิตติยา แสะอาหลี
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
2. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
3. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวะหะมะ
10. อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
11. อาจารย์เล็ก แซ่จิว
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ
วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล
ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองทะเบียน
และประมวลผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
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4. อาจารย์อาคม วังเมือง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ เอกจิตต์
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์
2. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
4. ดร.นิตยา อัมรัตน์
5. อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
6. ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
2. ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา
และกิจการพิเศษวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ทราบถึงพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ตามมาตรา 9(1) กำหนดให้
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก่อนร่วมการประชุม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตน
ในการเข้าประชุม ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาการประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบโดยการนำเสนอจากอธิการบดี
2.1 รายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19)
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้นำเสนอรายงานการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมี
ประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้
จากสถานการณ์ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีผ ลกระทบต่ อ
ประเทศไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รวมทั้งด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประเมินผลกระทบและดำเนินการจากผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนี้
1. การประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ภาพรวมผลกระทบที่สำคัญระดับประเทศ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน แต่ประเภทของธุรกิจ
ที่เห็นผลชัดเจน และเป็นต้นน้ำของการได้รับผลกระทบ ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจร้านอาหาร
ในขณะที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธุรกิจ E-commerce และ Food delivery มีแนวโน้มดีขึ้น GDP ในปี 2020
ของประเทศไทยมีโอกาสติดลบ ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างและระยะยาว
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเพิ่มงบประมาณและกำลังคนทางสุขภาพสูงขึ้น ความต้องการสูง
เรื่อง Health Literacy มีการปรับตัวพฤติกรรมสุขภาพเพิ่ม แต่จำนวนปีที่สูญเสียปีที่มีสุขภาวะเพิ่มขึ้น
ผลกระทบต่อตลาดทุน ผลกระทบด้านราคาหุ้น พบว่ากลุ่มที่มีราคาลดลงมากสุด คือ
ปิโตรเคมี รองลงมาคือธนาคารและพลังงาน ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ราคาปรับตัวลดลงน้อยที่สุดคือเกษตร ประเทศไทย
ที่คาดการณ์จำนวนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างฉับพลันถึงประมาณ 9.88 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ
และแรงงานที่อยู่ในภาคบริการในร้านค้าและตลาด
2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังวิกฤต Covid19
ระบบการคิ ด system thinking จะปรั บ ไปมุ ่ ง สู ่ก ารพั ฒ นาที ่ย ั่ ง ยื น Sustainable
development เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และด้านเศรษฐกิจ
เกิ ด สภาวะ Global Supply chain redesign เนื ่ อ งจากลั ก ษณะของ demand-supply chain disruption
ส่งผลต่อ E-commerce, Emerging technology, Factory automatic, Service automation, Remote working,
Gaming-online entertainment, travel, Advertising etc. การพัฒ นาจะปรับเร่งไปสู่การเน้นความสำคัญ
ด้าน Bio-transformatic และ AI ให้ความสำคัญกับ Civic technology และเชื่อใน Local government มากขึ้น
นอกจากนี้ Balance of world Power เปลี่ยน และให้ความสำคัญกับ Global leadership มียกระดับการสื่อสาร
ออนไลน์ ตลอดจนการสร้าง Fake news Immunization นอกจากนี้ การพัฒนา Sensor-based data collection,
Outbreak analysis เพิ่มขึ้นจากบทเรียนที่ผ่านมา
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3. การประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ดังนี้
3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระยะสั้นมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลการศึกษา การจบการศึกษา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบัณฑิต และการได้งานของบัณฑิต
แต่ในระยะยาวจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่
3.2 การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการวิชาการ พบว่า ม.อ.
มีชุดความรู้และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แต่ขาดการจัดการที่เป็นระบบ ความมีประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ว ปัจจุบันมีการจัดการปรับแผนวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการที่เน้นการแก้ปัญหา การป้อ งกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมหลังวิกฤต COVID-19
3.3 การบริหารจัดการ คาดว่างบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้น้อยลง ประสิทธิภาพ
การทำงานของคนลดลงจากการสลับวันทำงาน และระบบ WFH (Work from home) เกิดความล่าช้ามากขึ้น
หากยังใช้ระบบและขั้นตอนเดิม จึงจำเป็นจะต้องปรับพฤติกรรมองค์กร นำเทคโนโลยีมาใช้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการ
สื่อสารและการจัดการข้อมูล ปรับระบบงบประมาณใหม่ เน้นการพึ่งตนเองมากขึ้น
4. การแก้ปัญหาผลกระทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.1 การจัดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยมีการนำระบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ระบบ LMS@PSUเป็นระบบหลักของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ระบบ PSUMOOC เป็นระบบ
เรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมขั้นเพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันได้ใช้
โปรแกรม ZOOM เป็นโปรแกรมหลักโดยมี Licenses ลิขสิทธิ์แบบ Pro อยู่ทั้งหมด 250 licenses นอกจากนี้
ยังมีโปรแกรมสอนสดออนไลน์สำรองให้อาจารย์สามารถเลือกใช้ เช่น Microsoft Teams, Google Meet และ
WebEx เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การ
ใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านวิธีออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM และการจัดเตรียมคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การเข้าถึง internet ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลออนไลน์
ผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนอินเตอร์เน็ตฟรี 10 GB จาก กสทช. เป็นระยะเวลา 1 เดือน
และมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการหาแนวทางร่วมกันกับค่ายโทรศัพท์มือถือในเรื่อง Educational SIM

8

สถิติการใช้งานปริมาณข้อมูลโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Zoom, Microsoft
Teams, Google Meet, Cisco WebEx Traffic ผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563
ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงและระยะเวลา โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้งานจากภายใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึง่ มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้ระบบ Zoom เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19 รวมทั้งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้เพื่อการประชุมทางไกลของผู้บริหาร
ซึ่งเป็นระบบที่ ThaiREN จัดสรรมาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการใช้งานระบบจะแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) การประชุม
ทางไกล 2) การเรียนการสอนออนไลน์ และ 3) การปฏิบัติงานที่บ้าน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส ำรวจการเรียนการสอนออนไลน์ส ำหรับนักศึ ก ษา
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ พบว่านักศึกษามีการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาเป็น Notebook หรือ PC โดยคิดเป็นร้อยละ 72.6 และลำดับที่สาม
เป็นการใช้แท็บเล็ต (Tablet) คิดเป็นร้อยละ 27.4 และช่องทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พบว่ามีการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต 3G/4G ผ่านมือถือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาเป็น WiFiber/ADSL บ้าน คิดเป็นร้อยละ
35.8 และลำดับที่สามเป็นการใช้ PSU WiFi/LAN คิดเป็นร้อยละ 18.9
4.2 การดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแบ่งเป็นสองช่วง คือ 1) ช่วงก่อนการปิดหอพัก
(ก่อน 30 มีนาคม 2563) มีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVIC-19 การดูแลและป้องกันโรค COVID-19
การเดินทางโดยรถโดยสารรถประจำทางให้ปลอดภัย จัดระบบโรงอาหารวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงอาหาร พนักงาน
ร้านอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเจลล้างมือและจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกัน แจกเจลล้างมือและหน้ากาก
อนามัยให้นักศึกษาหอพัก จัดระบบการวัดอุณหภูมิทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนเข้าหอพักนักศึกษา แก้ปัญหา
นักศึกษาปีสุดท้ายที่ยังเก็บชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมไม่ครบ อบรมการจัดทำเจลล้างมือ จัดทำหน้ากากผ้าแจก
นักศึกษา บุคลากร และประชาชน การจัดรถส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา 2) ช่วงปิดหอพัก (หลัง 30 มีนาคม 2563)
ได้ดำเนินการจัดที่พักให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องพักหอพักและให้พักห้องละเพียงหนึ่งคน พร้อมออกระเบียบ
ปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหอพักในสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด ดูแลนักศึกษากักตัวภายในวิทยาเขต จัดให้มี
เงินฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษาทุกวิทยาเขตที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 รายละหนึ่งหมื่นบาท จัดทำหน้ากากผ้าแจก
บุคลากร โรงพยาบาลและประชาชน คืนเงินค่าหอพักนักศึกษาตามระยะเวลาที่หอพักแต่ละวิทยาเขตปิดหอพัก
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ก่อนกำหนด ยกเว้นค่าเช่าของร้านค้าในโรงอาหารเป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน เสนอผู้จัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ช่วยพิจารณาช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่าสองแสนบาท
และนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านภาวะการทำงานและรายได้จากจากสถานการณ์โรค COVID-19
4.3 งานวิจัยและนวัตกรรมเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหา Covid-19
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อบรรเทาปัญหา Covid-19 ดังนี้ 1) การค้นหา
ชีวโมเลกุลเพื่อการยับยั้งไวรัส ทีมวิจัยได้ทำการค้นหาชีวโมเลกุลเพื่อการยับยั้งไวรัส ด้วยเทคนิค Molecular
Modeling & Virtual Screening Simulation 2) ทำชุดตรวจสอบ Covid-19 ที่มีค่าใช้จ่ายน้อย ประสิทธิภาพสูง
ใช้งานง่าย สารเคมีประเภทเอนไซม์ สามารถผลิตได้เองในอนาคต ชุดตรวจสอบ RNA Virus โดยตรง ด้วย RT-LAMP
และด้วยเทคนิค RT-CHA (Ab detection and Ag detection ICT) 3) การพัฒนาระบบคัดกรองด้วยคลื่นอินฟราเรด
4) การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการระบาดของ COVIC-19 กับจังหวัดภูเก็ตและเสนอแนวทางแก้ไข
ด้วยรูปแบบ Partial Equilibrium 5) ผลงานนวัตกรรม เช่น เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ Mask ผ้า+filter,
mask seal foam, Silicone mask, elevator buttoning cleaner, The development of LAMP for detection
2019-nCoV (Test kit), Full face mask, Automatic Opener for Door Knob, Partition Ultrasound Room
และเสื้อกาวน์ป้องกันเชื้อ เป็นต้น
4.4 การดำเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม การให้บริการวิชาการ
1) ด้านบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วย COVID-19 ดังนี้ 1) คลินิก ARI (คลินิกโรคหวัด) มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,267 ราย 2) ศูนย์คัดกรอง
ให้บริการตรวจผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เสี่ยงโรค Covid-19 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 325 ราย 3) Test
RT-PCR (พยาธิ) จำนวน 342 test 4) เปิดเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ Covid-19 ได้แก่ Cohort
ward หอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และ PUI ward (Patient Under Investigation
ward) สำหรับผู้ป่วยเฝ้าสังเกตอาการ 5) เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (Songkhla Covid-19 Recovery
Camp) ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงวัย อบจ.สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
6) เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (โรงพยาบาลสนาม 2) ณ ศูนย์กีฬา PSU Sport Complex
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต
2) จัดทำโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ซึ่งมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะวิชาชีพให้เยาวชน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนผู้สนใจทั่ว ไป
รวมทั้งเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมพัฒนาธุรกิจสร้างสรรผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน บรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน
3) โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้วยทักษะ
การผลิตแบบลีน: ระบบติดตามการผลิต Hand In Hand Rueso และการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้วยระบบ Social
network โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ระบบสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต
ฝ่ายบุคคล การตลาด การเงิน การผลิต และฝ่ายบริหาร รวมทั้งเป็นสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้สถานประกอบการ
และเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนนักศึกษาและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
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4) การเข้าร่วมแก้ปัญหาการระบาดของโรคโดยการเป็นทีมยุทธการในการตรวจเชิงรุก
กับทีมของจังหวัดภูเก็ต
5) วิทยาเขตปัตตานีจัดหอพักเป็นที่กักตัวนักศึกษาไทยที่กลับมาจากปากีสถาน
จำนวน 61 คน เป็นเวลา 14 วัน
6) การดำเนินงานของคณะกรรมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) เปิดสายด่วนไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นศูนย์กลาง COVID ในการติดต่อ
สอบถามข้อมูล การบริจาคและการรับบริจาคสิ่งของ 2) การบริจาคส่งมอบแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 80% ให้กับ
วิทยาเขตภูเก็ตเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต 3) ขบวน
คาราวานมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล เช่น หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)
แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment หรือ PPE)
และกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 4) จัดหา
เครื่องมือวัดไข้ดิจิตอลแบบยิงหน้าผากและผลิตหน้ากากผ้า หน้ากากป้องกันใบหน้า แอลกอฮอล์สเปรย์ แอลกอฮอล์เจล
เพื่อมอบให้แก่คณะ/ส่วนงาน วิทยาเขต และโรงพยาบาล และ 5) ได้รับบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
เพิ่มเติม เช่น หน้ากากป้องกันใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย หน้ากาก
อนามัย แบบ V-420 หน้ากากอนามัย แบบ V-20 และเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทเอกชนได้มอบ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน 1,000 ชุด เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคใต้
รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
4.5 Work From Home (WFH)
มหาวิทยาลัยมีแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ฉบับที่ 7 ของสถานการณ์โรค COVID-19 เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้บริหารส่วนงานสามารถกำหนดงานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
ที่บ้านได้ โดยขอให้พิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น ๆ
เพื่อลดการเดินทางและลดความแออัดภายในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ ขอให้กำกับดูแลติดตามและประมวลผลของงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานที่บ้านขอให้มีผลสำเร็จของการปฏิบัติงานเทียบเท่าได้กับการปฏิบัติงานภายใน
ส่วนงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ผลการดำเนินการพบว่า มีบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
ตามมาตรการดังกล่าวใน 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่
4.6 สถานะงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ปัญหา COVID-19
1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนให้กับนักศึกษา ปีละประมาณ 50 ล้านบาท
โดยอาจจะพิจารณาเพิ่มทุนเพื่อช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับความสามารถในการระดมทุน
2. งบช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จะเพิ่มขึ้น เช่น กยศ. กองทุนกู้ยืมยามฉุกเฉิน กองทุนชะลอ
การจ่ายค่าธรรมเนียม เงินช่วยการทำงาน ปัจจุบันยอดรวมสะสมประมาณ 823 ล้านบาท
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3. การช่วยเหลือเรื่องการเข้าถึงการเรียนการสอน online ทั้งเรื่อง SIM card และ
อุปกรณ์ ประมาณ 2.5 ล้านบาท
4. งบประมาณ (จากงบลงทุน และครุภัณฑ์) ที่จะถูกดึงกลับเข้าสู่ส่วนกลาง เพื่อ
การช่วยเหลือของรัฐบาล ประมาณ 21.5 ล้านบาท
5. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 120 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ ยังไม่รวมเงินงบประมาณที่แต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัย ใช้ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของนักศึกษา บุคลากร และ การให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อชุมชนในพื้นที่ของแต่ละวิทยา
เขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนักต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
5. การปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน ดังนี้
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทุกช่วงวัย โดยเพิ่ม/ปรับหลักสูตร Degree - Non degree ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้าน Health Literacy
เพิ่ม/ปรับรูปแบบการศึกษา Online/Credit Bank
5.2 ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นสร้างนวัตกรรมด้าน
การจัดการภัยพิบัติ ทั้งการป้องกันและการจัดการ
5.3 ยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้สังคมชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเร่งการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทาง Digital ของทุกวิทยาเขต และการพัฒนาศักยภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร
ให้สามารถทำงานทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์
ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. การเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 มีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ การ
เปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่สมบูรณ์ และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาส
ของมหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง ในด้านการศึกษาเป็นโอกาสที่จะปรับรูปแบบการศึกษาแนวใหม่
ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม ต้องมองไปข้างหน้า มหาวิทยาลัยจะช่วยสังคมในอนาคตอย่างไร โดยเฉพาะหลายจังหวัด
ในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบมาก หากการระบาดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนเกินความสามารถของการบริการทางสาธารณสุข
จะเกิดปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการคาดการณ์อนาคต เนื่องจากต่อไปจะไม่
เหมือนเดิม และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเหตุการณ์ที่จะไม่จบลงในระยะเวลาอันสั้น เรื่องใหญ่ที่จะ
ตามมาคือการเกิดผลกระทบเชิงสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การได้งานทำของบัณฑิต ซึ่งการบริหาร
จัดการให้กลับสู่สภาวะปกติอาจต้องมีการทบทวนหลายยุทธศาสตร์ท่ามกลางข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ผลกระทบ
ด้านงบประมาณที่ลดลง มหาวิทยาลัยต้องช่วยกันคิดวิธีใหม่ ๆ ที่จะช่วยเหลือ และพัฒนาประเทศหลังจากวิกฤตการณ์
ครั้งนี้เบาบางลง รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องเตรียมยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ
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2. จากปัญหาวิกฤตความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้เกิดปัญหา
และเกิดผลกระทบทุกภาคส่วนทั่วโลก ม.อ. ได้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และมีความพร้อมในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ชี้นำสังคม มหาวิทยาลัยได้ทำงานเชิงรุก และมีบุคลากรที่มีจิตอาสาในการ
ทำงานเพื่อสนองพันธกิจต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลในมุมมองจากผู้ปฏิบัติว่าการทำงานเพื่อสังคม เช่น
กรณี COVID-19 เกิดปัญหาหรือมีข้อเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อจะได้นำมาพิจารณาแก้ไขและช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ต่อไป สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่วิทยาเขตภูเก็ตจะเป็นโครงการนำร่อง ที่มหาวิทยาลัยจะมีโอกาสจัดตั้ง
หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จังหวัดภูเก็ตในอนาคต
3. หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องทำวิจัยในพื้นที่ ต้องฟื้นฟู อยากให้
ม.อ. เป็นเสนาธิการให้กับฝ่ายบริหารในพื้นที่ ม.อ. ต้องทำหน้าที่ศึกษาวิจัยข้อมูลในเชิงลึก และควรเป็นการทำงาน
ร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน ม.อ. ต้องเป็นผู้นำนโยบายในพื้นที่ ซึ่งหลังจาก
เหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ลดน้อยลง มี 3 เรื่องที่มีความสำคัญ คือ 1) อาหารและการเกษตร 2) การ
ท่องเที่ยวและบริการ และ 3) ดิจิทัล มหาวิทยาลัยต้องปรับยุทธศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพื้นที่และให้ประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนในการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง ม.อ.
ควรมีส่วนในการช่วยเหลือเยียวยาภาคการผลิต และผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งทำให้เกิดรายได้ ให้สามารถฟื้นตัว
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะหากแหล่งผลิตดีขึ้นจะช่วยให้ภาคส่วนอื่น ๆ ดีขึ้นด้วย
4. มหาวิทยาลัยกำลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวม Critical
และ Cyber เข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัยกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน โดยรวม Critical
และ Cyber เข้าด้วยกัน Cyber ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้เรียน แต่ทักษะบางอย่างต้องมีการสร้างขึ้นมา มหาวิทยาลัย
จะต้องผสมผสานการเรียนการสอนระหว่างการสอนแบบออนไลน์ (Online) กับการสอนในชั้นเรียน (Offline)
และการฝึกทักษะ (Skills) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ การเรียนการสอนในโรงเรียนจะจัดการ
ให้เกิดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ยาก ม.อ. ควรช่วยโรงเรียนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกล โดยอาจจะใช้รูปแบบการเรียนทางไกลของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ เป็นต้นแบบสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่มี
ความพร้อม และในอนาคตต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยอาศัย Data Transform เปลี่ยนให้การทำงาน
อยู่ใน Software เพื่อรองรับการเป็น Smart University และสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดการเรียนรู้ที่บ้าน (Learning
from Home) เพื่อเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน
5. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เกิดผลกระทบต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในด้านการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับการเรียนการสอนแบบเดิมให้เป็นรูปแบบสอน ออนไลน์หรือ
การเรียนรู้ ที่บ้านอย่างกะทันหัน ซึ่งในประเด็นการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา
คุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ซึ่งบางสาขาการเรียนการสอนจะต้อง
เน้นการสอนทักษะ (Skill) บางสาขาต้องมีการทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่เรียน Research Program ควรจะได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยหรือมาใช้ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย
6. จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะมีผลกระทบต่อนักศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กู้เงินกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งในปีนี้รัฐบาลให้กองทุน กยศ. ใช้ทุน
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หมุนเวียนเป็นเงินกู้ และจากข้อมูลนักศึกษาของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต ประมาณ 1 หมื่นคน ต้องกู้เงินกองทุน กยศ.
เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรการดูแลนักศึกษากลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้นักศึกษา
มีเงินเรียนจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องไม่ลาออกกลางคันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
7. บัณฑิตจบใหม่จะประสบปัญหาว่างงาน มหาวิทยาลัยต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เช่น โครงการบัณฑิตอาสา การหาทุนสนับสนุนให้บัณฑิตใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชา
ทีเ่ ป็นความต้องการของตลาด เช่น เอไอ (AI) ดิจิตอล (Digital) วิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นต้น นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยควรใช้เงินรายได้ไปจัดทำโครงการเพื่อบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนคนว่างงาน
ประธานที่ประชุมได้กล่าวว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ชื่นชม และเห็นด้วยกับทิศทาง
ที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมา มีข้อเสนอแนะจากกรรมการที่สำคัญ คือเรื่องคุณภาพการศึกษา
แก้ปัญหาในช่วงเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีผลกระทบเรื่องเวลาการศึกษา เรื่องการเรียน
ทางไกล คุณภาพการศึกษาจะเป็นอย่างไรเป็นปัจจัยสำคัญ มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงส่วนนี้อย่างไรในขณะเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นโอกาส เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ปรับให้เหมือนเดิม หรือเพื่อให้เท่ากับการศึกษาที่มีมา
แต่เดิม ที่จะปรับการศึกษาระบบใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะต้องปรับเข้าสู่ความ
ปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ตลอดจนต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อสารผลงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ให้สังคมได้รับทราบทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น
2.2 การดูแลบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อ
ตามที่ได้มี การแพร่ร ะบาดโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างรุน แรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันหลักของภาคใต้ในการช่วยเหลือคัดกรอง รับผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้ช่วย
ปฏิบัติงานดังกล่าว ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร์ได้ทำประกันชีวิต Covid-19 ให้บุคลากรทุกคนในคณะแพทยศาสตร์
นอกจากนั้น ทางกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 13 โรงพยาบาล ได้ทำเพิ่มเติมให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงอีกจำนวน 700 ราย
2. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายที่จะมอบเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
3. มหาวิทยาลัยประกาศมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่
แล้วติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 รายละ 10,000 บาท
4. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์ โดยสามารถนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์เบิกจากกองทุนสวัสดิการ
ตามจำนวนจริง วงเงิน 50,000 บาท หากอาการรุนแรงจะพิจารณาช่วยเหลือกรณีพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การขออนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ 2563 เพื่อร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤต COVID-19
ด้วยกองแผนงานได้ขอถอนระเบียบวาระเรื่องการขออนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลง
รายการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤต COVID-19
ออกไปก่อน
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
ทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการดำเนินชีวิต การปฏิบัติงาน และการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤตนี้
ดำเนินต่อไปได้และลดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
ทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขออนุโลมแนวปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ในประเด็นการขยายเวลาการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา
การกำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2563 การรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 การชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และการ
เตรียมการสำหรับอนาคตในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย ต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ
สำหรับการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะในช่วงนี้ แต่ประเด็นสำคัญคือคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีการระดม
ความคิดเห็นและพิจารณา อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในประเด็นต่าง ๆ เช่น คุณภาพการศึกษา การประเมินผล
และการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต โดยมีเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ผู้สอนได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน
2. รายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกทักษะ (Skill) หรือรายวิชาคลินิก (Clinic) นักศึกษาไม่สามารถ
เรียนออนไลน์ได้ มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ถ้านักศึกษาขาดการฝึกทักษะจะเป็นปัญหาสำคัญ
จนกระทบกับคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยควรจะจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง โดยการ
จะจัดการเรียนแบบเหลื่อมเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกที่เรียน Research Program
ได้เข้ามาเรียนมาทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
3. ในข้อ 1.1 (2) ของร่างประกาศฯ ได้กำหนดการขยายเวลาการศึกษาและการสำเร็จ
การศึกษาสำหรับนักศึกษาปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึ กษา โดยให้หลักสูตรขยายการส่งระดับคะแนนและ

