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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

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

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  [] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ  [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ ระบบ SCI-ROUNDเพ่ือการคัดกรองความเสี่ยงและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด–19 (Stop 
COVID-19 with SCI-ROUND)  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ รวมกับงาน
เครือขายและประชาสัมพันธ และงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ท่ีอยู เลขท่ี 15 ถ.กาญจนวานิชย ต.คอหงส อ.หาดใหญจ.สงขลา 90110 
โทรศัพท 074288014 โทรสาร 074 288031 เว็บไซต https://www.sci.psu.ac.th/ 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ)  
1. นายพงศธร เตชะวัชรานนท ตําแหนง หัวหนางานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  
โทรศัพท 074288031  โทรสาร 074 288035 มือถือ 0815422369   อีเมล pongsatorn.t@psu.ac.th 
2. นายภานุมาศ ออนมาก  ตําแหนงเจาหนาท่ี งานเครือขายและประชาสัมพันธ 
โทรศัพท 074288022  โทรสาร 074 288035 มือถือ 0959315605   อีเมล panumas.onm @psu.ac.th 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม”  

1) ใชระบบ SCI-ROUND ท่ีคณะฯ พัฒนาข้ึนเอง ในการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เบื้องตนเพ่ือ
แยกผูติดเชื้อหรือสัมผัสเสี่ยงออกนอกพ้ืนท่ีคณะฯ กอน แลวดําเนินการตรวจเพ่ิมเติมหรือกักตัวเพ่ือเขาระบบการรักษา 
รวมกับแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในคณะฯ ทําใหเกิดความปลอดภัยตอนักศึกษา
และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เปนการสรางความเชื่อม่ันตอนักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

2) มีการจัดการประสานสงตอนักศึกษารวมกับทางมหาวิทยาลัยและทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร กรณีตรวจ
พบการติดเชื้อโควิด-19 ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานท่ีดูแลนักศึกษาท่ีครบวงจรในเรื่องการปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อโควิด-19 และชวยใหเกิดความม่ันใจกับทุกฝาย 

3) จัดระบบการสุมตรวจดวย ATK ในกลุมนักศึกษาเปนระยะ ทําใหสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบไดดี
ข้ึน และทําใหการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ประสิทธิผล  

1) รอยละของการคัดกรองความเสี่ยงท่ีสามารถตรวจพบกลุมเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 1.63% เปน 7.8% (ชวงเดือน
ธันวาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565) 

ระบบการประเมิน 
/จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี บัณฑิตศึกษา สถานะแดง 

Google form 55 250 5 (1.63%) 
SCI-ROUND 1069 300 107 (7.8%) 

mailto:pongsatorn.t@psu.ac.th
mailto:pongsatorn.t@psu.ac.th
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โดย 70% ของสถานะแดงเปนผูสัมผัสกลุมเสี่ยง และ 30% ของสถานะแดงคือตรวจพบการติดเชื้อ ซ่ึงไดเขา

ระบบการดูแลรักษาท่ีทางคณะฯ จัดการรวมกับทางมหาวิทยาลัยและทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
2) จํานวนนักศึกษาท่ีติดเชื้อแตละเดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 และเม่ือดําเนินการ

สอบสวนโรค ไมพบการติดเชื้อท่ีเก่ียวของกับการเปดเรียนแบบ onsite 
 

ชวงเวลา จํานวนท่ีติดเชื้อ
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีติดเชื้อ 
(จากการแพรเชื้อในการเรียนแบบ onsite) 

เดือนธันวาคม 2564 6 0 
เดือนมกราคม 2564 7 0 
เดือนกุมภาพันธ 2565 76 0 
เดือนมีนาคม 2565 89 0 
เดือนเมษายน 2565 19 0 
เดือนพฤษภาคม 2565 0 0 

 
 การดําเนินการสอบสวนโรคเปนการดําเนินการโดยงานพัฒนานักศึกษา และใชแนวทางในการสอบถามความ
เสี่ยงสัมผัสกอนการเกิดโรค โดยมีทีมแพทยใหคําแนะนําปรึกษาในวิธีการซักถามขอมูลเพ่ิมเติม พบวาเก่ียวของกับการ
ติดเชื้อจากภายในครอบครัว การกินอาหารรวมกันในชุมชน และการติดเชื้อจากผูพักอาศัยรวมกันในหอพัก 

3) ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาท่ีถูกสุมตรวจและผลการตรวจในแตละเดือน (นักศึกษาไดรับการประเมินความ
พรอมดานสุขภาพ SCI-ROUND กอนและมีสถานะเขียว จึงจะมาสุมตรวจ) 
 

ชวงเวลา % การสุมตรวจ 
นักศึกษาท่ีมาเรียน  

จํานวน
นักศึกษา 
(ป.ตรี) 

จํานวน
นักศึกษา 

(บัณฑิตศึกษา) 

ผลการตรวจ 

เดือนธันวาคม 2564 10% 80 33 Negative ท้ังหมด 
เดือนมกราคม 2565 20% 105 53 Negative ท้ังหมด 

เดือนกุมภาพันธ 2565 10% 33 19 Negative ท้ังหมด 

เดือนมีนาคม 2565 10% 40 25 Negative ท้ังหมด 

เดือนเมษายน 2565  10% 6 33 Negative ท้ังหมด 

 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
    [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
 [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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เนื้อหาบทคัดยอ (Abstract)  ไมเกิน 2 หนา A4 โดยใหผูสมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดใหครอบคลุมประเด็น
ดังนี้  

 - ประวัติและความเปนมาโดยยอ  
 - วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล 

• ข้ันตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสําคัญเหลานั้น ท่ีไดออกแบบ-พัฒนา-นําไปปฏิบัติ  
แลวนําไปสูการปองกันไมใหปญหาเกิดซํ้า ยกระดับคุณคาของผลการทํางานท่ีสงมอบใหแกลูกคา หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกคาไดดีข้ึน 

• ควรอธิบายโดยใช Flowchart, แบบฟอรม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ท่ีเหมาะสม 
(ตัวอยางการเขียนบทคัดยอไดท่ี www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกไดวาจะจัดทําบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พรอมท้ัง] 

จัดทํา Presentation Slide หรือ เลือกจัดทํา Presentation Slide เทานั้น หรือ  เลือกจัดทําClip นําเสนอผลงาน 
ท้ังนี้หากผูนําเสนอเลือกจัดทํา Presentation Slide หรือจดัทํา Clip นําเสนอผลงานเพียงอยางเดียวนั้น ผูนําเสนอ 
ตองจัดทําเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ใหครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นท่ีไดกําหนดไว 

2.ผูเขียนตองกรอกเอกสารเปนภาษาไทยใหครบถวน และใช Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอนี้ ประเภท MS-Word ไดท่ีwww.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดสงใบสมัครและบทคัดยอ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแตบัดนี้จนถึง 30มิถุนายน2565 
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บทคัดยอ 
 
ช่ือเรื่อง : ระบบ SCI-ROUND เพ่ือการคัดกรองความเสี่ยงและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด–19 (Stop COVID-
19 with SCI-ROUND) 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายใหจัดการเรียน
การสอนแบบ online งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดรับมอบหมายใหดูแลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรโดยให
คําแนะนําสอบถาม สอบสวนโรค หากลุมเสี่ยง ประสานชวยเหลือท้ังนักศึกษากลุมเสี่ยงและนักศึกษาติดเชื้อ และแจง
ผูเก่ียวของ ตอมาตนป 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ Hybridge มีท้ังแบบ online และ onsite จึงจําเปนตองมีการ
ทําระบบคัดกรองความเสี่ยงโดยในระยะแรกประยุกตใช Google form ในการประเมินความพรอมดานสุขภาพกอน
เขามาเรียน หากมีความเสี่ยงจะมีสถานะสีแดง ระบบจะสงอีเมลไปแจงนักศึกษา เจาหนาท่ีงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา และงานพัฒนานักศึกษาฯ แตพบวายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากระบบนี้มีการแจงผลทางอีเมล 
หากไมไดเช็คอีเมลจะไมทราบผล ทําใหบางครั้งนักศึกษาท่ีมีสถานะแดงเขาไปเรียนท่ีคณะแลวจึงจะทราบในภายหลัง จึง
นํามาสูการปรับการปรุงแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยในเทอมสอง ปการศึกษา 2564
ไดมีการพัฒนาระบบท่ีมีชื่อวา SCI-ROUND ข้ึน  ซ่ึง นักศึกษาสามารถสงขอมูลเรื่องการฉีดวัคซีน ผลการตรวจ ATK 
และทําการประเมินความพรอมของสุขภาพกอนเขาพ้ืนท่ีทุกครั้ง จากนั้นจึงแสดงสถานะกอนจะเขามาเรียนหากมีสถานะ
เขียวจึงจะอนุญาตใหเขามาในพ้ืนท่ีของคณะ นอกจากนี้อาจารยผูสอนหรือ นักวิทยาศาสตรประจําหองเรียนหรือ
หองปฎิบัติการก็จะสามารถขอดูสถานะการประเมินความพรอมของสุขภาพ กอนเขาไปในหองเรียนไดอีกดวย ทําใหมี
ความปลอดภัยมากข้ึนและสามารถใชสําหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ท่ีมาเรียนท่ีคณะวิทยาศาสตร ไดอีกดวย ระบบดังกลาว
สามารถตรวจพบความเสี่ยงจาก 1.63% เปน 7.8% เม่ือเทียบกับวิธีเดิม มีการจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาท่ีมา
เรียน onsite รวมกับการจัดอบรมใหความรู เนนในเรื่องการ seal mask และ DMHT กับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางชาติ และดําเนินการในเรื่องการสุมตรวจนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร เพ่ือคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 โดยใช ATK 
เปนประจําทุกเดือน หลังจากใชระบบ SCI-ROUND การสุมตรวจและกําหนดแนวปฏิบัติในการเรียนแบบ onsite 
พบวาสามารถแยกนักศึกษาท่ีเสี่ยงหรือติดเชื้อได 100% และไมพบการติดเชื้อโควิด-19 ในการเรียนการสอนแบบ 
onsite ภายในคณะวิทยาศาสตร 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
นโยบาย 

 ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางปลอดภัยท้ังตอนักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีมี
การแพรระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยเนนการคัดกรอง ปองกัน การบูรณาการและการดําเนินการอยางรวดเรว็
เหมาะสม เพ่ือสรางความม่ันใจตอนักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทุกฝาย โดยมีการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมจาก
ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตรและมีแพทยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ทําใหแนวปฏิบัติท่ีวางไวยึดตามมาตรฐานทางการแพทย 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล :  
 ใชแนวทางการบริหารความเสี่ยง Risk Management รวมกับ PDCA  โดยเปาหมายหลักคือปองกันไมใหเกิด
การติดเชื้อหรือการแพรกระจายเชื้อจากการเรียนการสอน โดยใชการคัดกรองเปนสิ่งสําคัญ   โดยมีระบบการจัดการท่ี
เหมาะสมเม่ือพบความเสี่ยงหรือพบผูติดเชื้อ และมีการประเมินประสิทธิภาพโดยการสุมตรวจทุกเดือน  
 1) มีระบบในการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 (SCI-ROUND) 
 2) มีแนวปฏิบัติการปองกันและการจัดการเม่ือเกิดเหตุในการติดเชื้อโควิด-19 
 3) มีการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบ SCI-ROUND โดยใชการสุมตรวจดวย ATK 
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ตัวอยางขอมูลในระบบ SCI-ROUND และการประเมินสถานะ 

 
คูมือระบบ SCI-ROUND Link https://shorturl.asia/g4yv0 

 
แนวปฏิบัติสาํหรับนักศึกษาท่ีมคีวามเสีย่งสูงจากการสัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือโควิด-19 หรือนักศึกษาท่ีเช้ือโควิด -19 

                            

QR-Code คูมือระบบ SCI-ROUND 

https://shorturl.asia/g4yv0

