
 

  1 

ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [/] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตอ้งจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [ /] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี 
(The process of reducing plastic waste and promoting the use of plastic replacement materials       
in Prince of Songkla University, Pattani Campus)                                                                        . 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเปน็แบบอยา่งท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู ้ 
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรพัยากรบุคคล   [ /] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยกุต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากบัการบรหิารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน กองกจิการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  
ที่อยู ่181 หมูท่ี่ 6 ถนน เจริญประดิษฐ์  ตำบล รสูะมิแล อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000                . 
โทรศัพท์  0 7331 3928 – 45               โทรสาร    0 7331 2387       เว็บไซต์     www.pn.psu.ac.th        . 
ช่ือผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)    นางเครือมาส    แก้วทอน    ตำแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษา                               . 
    นางสาวโรสนานี   แวหะยี    ตำแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษา                               . 
โทรศัพท ์0 7331 3928 – 45  ต่อ 1352               โทรสาร    0 7331 2387                                          . 
มือถือ    086 381 9892               อเีมล     rosnanee.w@psu.ac.th                                                 . 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

การจัดทำแผนและกระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกใน       วิทยาเขต
ปัตตานี ที่ประกอบด้วยกระบวนการสื่อสารความรู้ กระบวนการมสี่วนร่วม และการดำเนินการขับเคลื่อนที่ต่อเนือ่ง
ตามกระบวนการทีผ่่านการวางแผน วิเคราะห์วัดผลประเมินผล เมื่อพบข้อขัดแย้ง/ข้อเสนอแนะ เร่งทำความเข้าใจ 
รับปรุงกระบวนการและแก้ไขภายใต้การสนบัสนุนของผู้บรหิารบนพื้นฐานข้อมลูจริงที่นำเสนอจนสามารถเป็น 
Benchmarks ให้กับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลากว่า 4 ปอีย่างเป็นรูปธรรม    

 

 

 

               /ประสิทธิผล...                                                                             

http://www.pn.psu.ac.th/
mailto:rosnanee.w@psu.ac.th
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1. ลดปรมิาณการใช้และขยะจากภาชนะโฟมบรรจอุาหารภายในวิทยาเขตได้เฉลี่ย 5,000 ช้ิน/วัน  
   นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 เป็นจำนวนกว่า 9 ล้านช้ิน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ลดปรมิาณการใช้และขยะจากแก้วน้ำพลาสติกภายในวิทยาเขตได้เฉลี่ย 1,500 ช้ิน/วัน นับตั้งแตป่ี 2559  
   จนถึงปี 2562 คิดเป็นจำนวนกว่า 8 แสนช้ิน คิดเป็นร้อยละ 98 
3. ลดปรมิาณการใช้และปรมิาณขยะจากถุงพลาสติกได้กว่า 5.6 ล้านช้ิน นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562  
    คิดเป็นร้อยละ 92 
4. ลดปริมาณห่อข้าวและปริมาณขยะจากห่อข้าวได้ 350,400 ช้ิน นับตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 24 
5. ลดปรมิาณการใช้และปรมิาณขยะจากหลอดพลาสติกได้เฉลี่ย 519,000 ช้ินในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 41  
6. คณะและหน่วยงานภายในวิทยาเขตมีการคัดแยกขยะอยา่งถูกต้อง ทำใหส้ามารถจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
    ได้กว่า 33,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 2 ป ี(ข้อมลูจากปี 2561 - 2562) 
7. รางวัลแหง่ความสำเร็จที่องค์กรได้รบั  
 1) รางวัลองค์กรปลอดโฟม 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559                                                                                                                 
 2) ได้รับโล่องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2561 โดยกรมอนามัยที่ 12 ยะลา  
               เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
 3) ไดเ้ข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในสถาบันอุดมศึกษา 
              ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
 4) รางวัลชมเชยการดำเนินโครงการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 1 ใน 6 ของมหาวิทยาลัยทั่วไปเทศ       
               จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand)   
               โดยตัวแทนประชาคมกลุ่ม GC TEAM ที่ร่วมขับเคลื่อนร่วมกัน วันที่ 25 ตุลาคม 2561                           
 5) ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่อง กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุ 
     ทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 6) กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) จากการเข้าร่วม 
     โครงการประจำปี 2562 ซึ่งใช้เป็นต้นแบบอาคารในการรณรงค์สู่นักศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินการ
     ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

การอนุญาตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้    
  [ /] อนุญาต   [  ] ไมอ่นุญาต 
การอนุญาตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ /] อนญุาต   [  ] ไมอ่นุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี 
(The process of reducing plastic waste and promoting the use of plastic replacement materials       
in Prince of Songkla University, Pattani Campus) 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนนโยบาย ภารกิจและเจตนารมณ์หลัก       

ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 งาน คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา และงานบริหารและจัดการทั่วไป เพื ่อทำหน้าที ่บริหารกิจการนักศึกษา ด้ านกิจกรรมนอกหลักสูตร          
จัดให้คำปรึกษา บริการและสวัสดิการด้านต่าง  ๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ   
สากลบนเอกล ักษณ ์ ไทย ม ีความพร ้อม ความสมบ ูรณ ์  ท ั ้ งทางด ้ านว ิชาการ บ ุคล ิกภาพ ค ุณธรรม                           
เป ็นผ ู ้ท ี ่ค ิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ป ัญหาได้  รวมถึงการขับเคลื ่อนตามนโยบาย Green University                
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนโยบาย Green and Clean Campus ของวิทยาเขตปัตตานี 

วิสัยทัศน์พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและคา่นิยมองค์กร 

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตใหม้ีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (I-WiSe) บนฐานพหุวัฒนธรรมสูก่าร
เป็นพลเมืองโลก 

พันธกิจ 1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีให้เป็นผูม้ีความซื่อสัตย์     
มีวินัย ใฝ่ปัญญา และจิตสาธารณะ 
2.พัฒนานักศึกษาโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.จัดบริการและสวัสดิการสร้างพื้นที่สง่เสรมิการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานพหุวัฒนธรรม 

ค่านิยมองค์กร DSA = Division Student Affairs  
D: DETERMINATION         ความตั้งใจมั่น ความแน่วแน่ ความมุมานะ 
S: SMART WORK TEAM    ทมีสมาร์ต เกง่ มีความสามารถ มุ่งความสำเรจ็ของงาน 
A: ACCOUNTABILITY        ความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่ 

วัฒนธรรมองค์กร ทำงานเป็นทีมมุ่งมั่นทุ่มเท สร้างสรรค์พัฒนา สูเ่ป้าหมายทีท่า้ทาย 

 
 
 
 

/วิธีปฏิบัต.ิ.. 
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การสร้าง
กระบวนการ
มีส่วนร่วม

การด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง 

การสื่อสาร
ความรู้

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
บทนำ 
 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขต
ปัตตานี ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) ในการพัฒนามิติสิ่งแวดล้อมได้
กล่าวถึงการเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ระบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12       
ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
และแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปสู่การปฏิบัติของวิทยาเขต
ปัตตานีนั้น กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ในส่วนงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การบริหารงานและควบคุมดูแลหอพักนักศึกษาและโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวน
มาก และนำมาซึ่งปริมาณของขยะจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ดั งนั้นการจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงจัดทำ
แผนและกระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) การสื่อสารความรู้ 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาใช้กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเป็นหลักในการเริ่มต้น
ดำเนินโครงการนับตั ้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายของการสื ่อสารให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย           
ที่มีหลายระดับความรู้และทัศนคติ รับรู้รับทราบ ว่ามหาวิทยาลัยเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องการลดปริมาณขยะ
พลาสติกอย่างจริงจัง การให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายจากบรรจุภัณฑ์ ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ทางเลือก
และการจัดการขยะที่ถูกต้องอย่างต่อเนื ่องตามแผนการดำเนินโครงการในแต่ละปีงบประมาณ การจูงใจ ให้
ประชาคมเข้ามามีส่วนร่วม ยอมรับแนวปฏิบัติ และปฏิบัติตนในแนวทางที่องค์กรต้องการนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค การจำหน่ายที่ตระถึงผลกระทบมากขึ้น การกระตุ้น ย้ำเตือนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประจำ
สัปดาห์หรือประจำเดือนเพื่อเป็นกระแสให้เข้าถึงประชาคมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดจนการสร้าง
ความผูกพัน ให้ประชาคมมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ความภูมิใจร่วมกันผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงผลการลด
ปริมาณขยะพลาสติกในแต่ละเดือนและในแต่ละปี โดยกระบวนการสื่อสารความรู้นี้ดำเนินการควบคู่การเช่ือมโยง 
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กับอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้านการมีจิตสาธารณะ (Social Engagement) ซึ ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรหลักภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักคิด “ลดการใช้ ให้ความรู้ อย่างยั่งยืน” โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย กิจกรรมประจำ และกิจกรรมพิเศษในกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเลค็โทรนิค และสื่ออื่น ๆ  ตามรูปแบบที่เหมาะสมกบัเรือ่งที่รณรงค์และความสนใจในปัจจุบนั 

(2) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างประชาคม
กับกิจกรรม/โครงการตลอดจนองค์กร มีเป้าหมายที่จะเปดิโอกาสให้ประชาคมซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้า
จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ได้แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทในการ
ทบทวนและร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยความสมัครใจเพื่อการลดปริมาณขยะ
พลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ตัวแทนจากประชาคมกลุ่มต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดริเริ่ม 
การกำหนดปัญหา เลือกวิธีการและการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา และ
อุปสรรค และร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มี
บทบาทในการส่งเสรมิ สนับสนุนชักนำและสร้างกิจกรรมผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมในการจดัการกับปญัหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามที่วัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน ผ่านเครือข่ายกลุ่มประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (3) การดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง  
   กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี         
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนระยะยาวตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีจะเน้นการรณรงค์
เฉพาะเรื่องจากการสำรวจปัญหาและสภาพปัจจุบันภายในวิทยาเขต และยังคงมีการรณรงค์และวัดผลการรณรงค์ใน
เรื่องเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกทุประเภท ตามแผนการดำเนินการ โดยใช้
กระบวนการเครื่องมือ PDCA PaR อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ 
บทสรุป 
 กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและควบคุมดูแลหอพักนักศึกษา
และโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และนำมาซึ่งปริมาณของขยะจำนวนมาก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นการจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี   จึงจัดทำแผนและกระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติก
และส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี  ผ่านกระบวนการ การสื ่อสารความรู้ การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ในการลดการใช้และการลดปริมาณขยะที่
เกิดจากพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการจำหน่ายอาหารของประชาคม
ภายในวิทยาเขตอย่างความยั่งยืน จากการดำเนินการเห็นผลในเชิงปริมาณอย่างชัดเจบพบว่า ประชาคมเลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในมหาวิทยาลัยร้อยละ 100, ปริมาณการใช้แก้วน้ำพลาสติกลดลงอย่างต่อเนื่อง , 
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงอาหารและร้านสะดวกซื้อ 7-11 ลดลงร้อยละ 92, ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์
ห่ออาหารภายในโรงอาหารลดลงร้อยละ 10, ลดปริมาณการใช้และปริมาณขยะจากหลอดพลาสติกคิดเป็น          
ร้อยละ 41  ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบว่า ประชาคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน     
จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามพบว่ามีการรับรู้และเห็นด้วยกับการรณรงค์ร้อยละ 92 ซึ่งมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 
คำสำคัญ:  ขยะพลาสติก, การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม, การจดัการขยะ 


