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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ x ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ x ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ   …..แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะวทท. ม.อ. สู่ชุมชน….  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ x ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……….....……………มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี……..…….…………………  
ที่อยู่ .............................…181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000……………….…..………………………  
โทรศัพท์ ……0 7331 3928-45……. โทรสำร ……0 7333 5130…… เว็บไซต์ ………….…www.sat.psu.sc.th.…………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1. นำยพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ ช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 0 7331 3928-45  โทรสำร 0 7333 5130  มือถือ 08 6746 5023  อีเมล pisit.m@psu.ac.th 
   2. นำงสำวปภัชญำ กรธัชฐลิ้ม ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติกำร 
โทรศัพท์ 0 7331 3928-45  โทรสำร 0 7333 5130  มือถือ 08 9516 9115  อีเมล papadchaya.l@psu.ac.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีกำรพัฒนำกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบที่บูรณำกำรทั้งกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำงำนวิจัย กำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ และกำรให้บริกำรสู่ชุมชน  
2) ผู้บริหำรเป็นผู้ริเริ่ม สั่งกำรและมีส่วนร่วมกับคนในองค์กรในกำรสร้ำงวิธีปฏิบัติที่มุ่งเน้นคุณภำพและผลประโยชน์
ของนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชน โดยทีมงำนใช้หลักกำร Kaizen และ PDCA เพ่ือพลิกวิกฤตเป็นโอกำสในสภำวะ
ฉุกเฉินของกำรระบำดของ COVID-19 ไดอ้ย่ำงรวดเร็วเหมำะสม 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ปริมำณแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคที่ผลิตเพ่ือใช้ภำยในหน่วยงำนและแจกจ่ำยสู่ชุมชน จ ำนวน 1,017,330 มิลลิลิตร 
สำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยได้ 533,016 บำท 
2) จ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกรภำยในหน่วยงำนจ ำนวน 1,135 คน ที่ใช้แอลกอฮอล์ที่ผลิตเองตลอด 1 ปีที่ผ่ำนมำ  
3) ชุมชน โรงเรียน มัสยิด วัด และงำนวิ่งมำรำธอนของจังหวัดที่ได้รับกำรแจกจ่ำยแอลกอฮอล์ที่ผลิตขึ้น จ ำนวน 11 แห่ง 
4) กำรสร้ำงรำยได้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้จ ำนวน 8 แห่ง ที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรปลูกว่ำนหำง
จระเข้เพ่ือน ำมำเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์ล้ำงมือสูตรว่ำนหำงจระเข้ 
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5) ลดระยะเวลำกำรรอคอยจำกกำรสั่งซื้อแอลกอฮอล์ล้ำงมือแบบส ำเร็จรูประยะเวลำ 14 วัน เป็นระยะเวลำกำรผลิต
เอง 1 วัน (ในช่วงที่มีกำรระบำดสูงสุดในปี 2563) 
6) สิทธิบัตรคุ้มครองสูตรที่พัฒนำขึ้นจ ำนวน 1 อนุสิทธิบัตร และสูตรที่ได้รับกำรคุ้มครองเตรียมเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต
เพ่ือขำยเชิงพำณิชย์ (พร้อมจ ำหน่ำยเดือนพฤษภำคม 2564) เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่หน่วยงำน 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ x ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ x ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

● ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

● ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะวทท. ม.อ. สู่ชุมชน 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วทท.) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีนโยบำยในกำรยกระดับ 

คุณภำพองค์กรมุง่สู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล โดยคณะฯ มีภำรกิจหลักหลำยด้ำนทั้งกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ กำรพัฒนำ
งำนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งกำรเป็นที่พ่ึงของสังคมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในหน่วยงำนมีกำรบูรณำกำรของงำนทุกด้ำนเพ่ือให้ลูกค้ำซึ่งคือนักศึกษำและสังคมได้รับคุณค่ำสูงสุดของกำรด ำรงอยู่ของ
คณะฯ และมหำวิทยำลัย อันจะน ำมำซึ่งผลดีในระยะยำวขององค์กร คือ กำรยอมรับในกำรเลือกเข้ำศึกษำต่อของนักเรียน
นักศึกษำ และกำรเลือกใช้บริกำรด้ำนต่ำงๆ จำกประชำชนในสังคมอย่ำงยั่งยืน โดยที่ผ่ำนมำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์มีกำรพัฒนำองค์กรและกระบวนกำรท ำงำนด้วยเครื่องมือคุณภำพต่ำงๆ ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) จนผ่ำนเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติระดับ EdPEx200 ในปี 2562 
ซึ่งองค์กรยังมีควำมมุ่งมั่นพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แม้ในสภำวะวิกฤตกำรณ์ของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือโรค COVID-19 ก็ตำม 

ช่วงแรกที่มีกำรระบำดของโรค COVID-19 ประเทศไทยประสบปัญหำเรื่องแอลกอฮอล์ส ำหรับฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือ 
มีรำคำสูงขึ้นและหำซื้อได้ยำก โดยเฉพำะในจังหวัดปัตตำนีที่มีควำมห่ำงไกลจำกเมืองหลวงของประเทศและมีชำยแดนติด
ประเทศเพ่ือนบ้ำน คือประเทศมำเลเซียที่มีกำรระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงหนัก จำกควำมต้องกำรใช้แอลกอฮอล์
ส ำหรับฆ่ำเชื้อโรคที่เพ่ิมขึ้นในช่วงแรกของกำรระบำดของโรค COVID-19 ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงมี
แนวคิดในกำรผลิตแอลกอฮอล์ล้ำงมือฆ่ำเชื้อโรคใช้เองภำยในคณะ และได้สั่งกำรให้ทีมงำนนักวิจัยศึกษำค้นคว้ำ พัฒนำ และ
ทดลองผลิตแอลกอฮอล์ขึ้นเองในช่วงเดือนมีนำคม 2563 เพ่ือใช้ฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือ เช็ดล้ำงพื้นที่ภำยในอำคำร รวมถึงพ้ืนผิว 
อุปกรณ์ทุกอย่ำงที่นักศึกษำและบุคลำกรต้องสัมผัสอย่ำงทั่วถึง เมื่อกำรพัฒนำและทดลองผลิตด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็วบน
พ้ืนฐำนของเครื่องมือคุณภำพ PDCA และ Kaizen จนสำมำรถผลิตแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคได้เป็นอย่ำงดี จึงด ำเนินกำรเพ่ิม
กำรผลิตให้ได้ปริมำณมำกขึ้น มีกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อโรค กำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้จริง ปรับปรุง
และพัฒนำสูตรรวมถึงกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือ  จนสำมำรถยื่นขอ 
อนุสิทธิบัตรของนวัตกรรมดังกล่ำว เพ่ือผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัยของลูกค้ำหลัก คือนักศึกษำ รวมทั้งกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนรอบมหำวิทยำลัยที่มีควำมคำดหวังในกำรพ่ึงพำควำมรู้และทรัพยำกรต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ผลจำกกำรท ำงำนหนัก จริงจังและรวดเร็วผ่ำนระบบ PDCA และ Kaizen ท ำให้คณะวทท . ต่อยอดควำมรู้ 
สู่กำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน ทั้งกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน ค่ำยทหำร บุคลำกรภำยใน และกำรเผยแพร่ทำงสื่อสำธำรณะ
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถผลิตแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือได้ด้วยตนเองในครัวเรือน รวมทั้งกำรผลิตเพ่ือแจกจ่ำยชุมชน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในปี 2563 มำจนถึงปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์  เป็นคณะที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและวิจัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ค่ำนิยม ที่บุคลำกรคณะวทท. ยึดถือปฏิบัติ คือ SAT 
S : Service to student stakeholders and society ให้บริกำรแก่นักศึกษำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 
A : Advancement in teaching research and innovation ก้ำวหน้ำด้ำนกำรเรียนกำรสอน วิจัย และนวัตกรรม 
T : Team spirit for success and sustainability ทีมสปิริตสู่ควำมส ำเร็จและยั่งยืน 

พันธกิจ   - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับสำกล และมีคุณธรรมจริยธรรม 
  - สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  - บริกำรวิชำกำร ที่สนับสนุนกำรพัฒนำสังคมและประเทศ บริหำรจัดกำรองค์กรที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
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ขั้นตอนการท างานและประสิทธิผล 
 กระบวนกำรท ำงำนเริ่มต้นจำกวิสัยทัศน์และควำมตั้งใจจริงของผู้บริหำรที่มีค ำสั่งให้คิดค้น วิจัย พัฒนำ เพ่ือผลิต
แอลกอฮอล์เหลวฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือให้รวดเร็วและเพียงพอในสถำนกำรณ์วิกฤต โดยทีมงำนใช้หลักกำร PDCA คือ วำงแผน 
ด ำเนินงำน ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนำในทุกกิจกรรมย่อย และใช้หลักกำร Kaizen คือ แก้ไขปัญหำทันทีด้วยตนเอง 
เพ่ือลดควำมสูญเสียในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมีกระบวนกำรท ำงำนที่สอดประสำนกันทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ดังรูป  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจำกนี้ ทีมนักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ยังได้ด ำเนินกำรท ำ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือ และท ำกำรวิจัยประสิทธิภำพของแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรค
สูตรที่พัฒนำขึ้น ดังรูป 

         

                    
 

     

คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19) 

คณะวทท.  

ทีมนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาและ
ผลิตแอลกอฮอล์สูตรคณะวทท. 

ส านักงานคณะวทท. 

ก ำหนดแผนงำน นโยบำย 
สั่งกำรให้มีกำรศึกษำวิจยั ผลิตทันท ี

- วจิัยพัฒนำสูตร 

- ทดลองผลิต 

- ทดสอบประสิทธิภำพ
และประเมินควำมพึงพอใจ 
 

- รับกำรฝึกอบรม เพือ่ระดม
ก ำลังในกำรผลิตเพื่อแจกจ่ำย
ไปให้หน่วยงำนและชุมชน 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

สนับสนุนกำรปลูกว่ำนหำงจระเข ้
 

ชุมชนรอบ ม.อ. 

ชุมชนผู้ปลูกวา่นหางจระเข ้
 

สะท้อนและประเมิน   
ผลกำรใช้งำน 

อบรมให้ควำมรู้
แก่ประชำชน 
 



 

4 
  

บทสรุป 
กำรจัดกำรกระบวนกำรที่เริ่มต้นจำกผู้บริหำรที่สนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นอย่ำงเต็มที่ ผ่ำนควำมร่วมมือร่วมใจกันของ

บุคลำกรที่ใช้กระบวนกำรท ำงำนในรูปแบบ PDCA ย่อยๆ หมุนวนรวมเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรขนำดใหญ่ที่เกิดประโยชน์
ในกำรป้องกันกำรระบำดของโรค COVID-19 แก่นักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ขยำยผลสู่กำรบริกำรเพื่อสังคม ได้แก่ 
โรงเรียน วัด มัสยิด งำนวิ่งมำรำธอนและค่ำยทหำร มีกำรบูรณำกำรทั้งกำรศึกษำวิจัย กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำนวัตกรรม
จนสำมำรถพัฒนำสูตรและผลิตแอลกอฮอล์เหลวฆ่ำเชื้อโรคบนผิวมือขึ้นมำใช้ได้อย่ำงประหยัด เพียงพอและทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งได้สูตรแอลกอฮอล์เหลวล้ำงมือฆ่ำเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของว่ำน
หำงจระเข้ ที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมอนุสิทธิบัตร สร้ำงควำมม่ันใจในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และน ำไปใช้ประโยชน์ในนำมของ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้อย่ำงเต็มภำคภูมิ 

 
 

*********************************************** 


