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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[ / ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบบรหิำรคลังวัสดุและสำรเคมีเพือ่กำรวิจัย (SciStore) 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแหง่ชำติ ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ (สวทช.)  
ที่อยู ่111 อำคำรกลุ่มนวัตกรรม 2 ทำวเวอร์ B อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี 12120  
โทรศัพท์ …0-2564-7100………. โทรสำร ……………………………….  เว็บไซต์ …www.nanotec.or.th… 
 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  
1. นำงสุดำ สินสุวรรณรักษ์ ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรงำนระบบคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ …0-2564-7100…ต่อ…6630….   โทรสำร ……….………………….…….………………  
มือถือ …….08-1611-0433………………….     อีเมล ….suda@nanotec.or.th………… 
2. นำยธนนันต์ ถิรสถิตวงษ์  ต ำแหน่ง วิศวกร 
โทรศัพท์ ………… 02-564-7100 ต่อ 2208 ………………………………… โทรสำร ……….………………….…….………………  
มือถือ …………………………………………………………    อีเมล ……thananan.thi@nstda.or.th ……………… 
3. นำยประกำศิต ลำภจิตร   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
โทรศัพท์ …………… 02-1176527 …………………………….…  โทรสำร ……….………………….…….………………  
มือถือ …………………………………………………………    อีเมล ………  prakasit.lar@nanotec.or.th …………………. 
 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ใช้วิธีกำรและเครื่องมือที่เป็นมำตรฐำน (Standard Methodology) ในกำรระบุปัญหำ วิเครำะห์หำวิธีปัญหำ 
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ติดตำมประเมินผลในกำรแก้ปัญหำเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงต่อไป (PDCA) 
2) เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกระบวนกำรตั้งแต่ต้นจนจบ 
3) ใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำน และยังสำมำรถเก็บข้อมลูเพื่อใช้
ในกำรประเมินผล และวิเครำะห์กระบวนกำรแก้ปัญหำเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ( Continuous 
Improvement) 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดระยะเวลำในกำรรอคอยวัสดุและสำรเคมีลง 90% โดยนักวิจัยสำมำรถสั่งทำง On-Line แล้วเดินมำเบิกของได้
เลยเมื่อมีเมล์แจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอคิว  
2) ลดระยะเวลำในกำรบันทึกข้อมูลกำรตัดยอดลง 100% โดยระบบจะตรวจและบันทึกยอดของในสโตร์ให้โดย
อัตโนมัติเมื่อมำรับของ พนักงำนจึงไม่ต้องเสียเวลำบันทึกข้อมูลกำรตัดยอดเอง 
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3) มีของพร้อมให้เบิกตลอดเวลำ โดยระบบจะรับรู้จ ำนวนของวัสดุและสำรเคมีคงเหลือ เมื่อจ ำนวนของลดลงถึง
ระดับที่ตั้งค่ำไว้ (Safety Stock) จะมีกำรแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบให้สั่งซื้อของไว้ล่วงหน้ำ 
4) ลดต้นทุนต่อหน่วยในกำรสั่งซื้อวัสดุและสำรเคมี เนื่องจำกสำมำรถสั่งซื้อของทีต่้องใช้เหมือนกันเป็นจ ำนวนมำกท ำ
ให้รำคำต่อหน่วยถูกลง  
5) ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ที่มำใช้บริกำรมำกถึง 92.80%  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงกำรระบบบริหำรคลังวัสดุและสำรเคมีเพื่อกำรวิจัย (SciStore) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) เป็นองค์กรในก ำกับของรัฐ ภำยใต้ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทยโดย NANOTEC ก่อตั้งข้ึนเมื่อ วันที่ 13 สิงหำคม 2546 มีภำรกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในกำรสร้ำง สนับสนุน 
และส่งเสริม ศักยภำพของนำโนเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรสร้ำง สังเครำะห์ ควบคุม และใช้ประโยชน์
จำกวัสดุหรือโครงสร้ำงที่มีขนำดเล็กมำกในระดับนำโนเมตร นำโนเทคโนโลยีจะท ำให้วัสดุมีสมบัติพิเศษที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ เป็นประตูสู่นวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมไทยในเวทีโลกให้ทัดเทียมอำรยประเทศตลอดจน
เผยแพร่ควำมรู้ให้กับสังคม ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ภำคอุตสำหกรรม และสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้กับประชำชนในประเทศให้มีควำมพร้อมในกำรรับข่ำวสำรข้อมูลนำโน เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนำคต ทั้งนี้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน NANOTEC มีพื้นที่ปฏิบัติงำนประมำณ 9,000 ตำรำงเมตร มีบุคลำกรทั้งสำยงำนวิจัยและสำย
งำนสนับสนุนรวมแล้วประมำณ 270 คน 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
วิสัยทัศน์ : Vision 
 เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนำด้ำนนำโนเทคโนโลยีช้ันน ำ  ที่สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับประเทศและมนุษยชำติ 
พันธกิจ : Mission 
 ด ำเนินงำนวิจัย พัฒนำ ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นำโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดควำมเป็นเลิศและ
สำมำรถถ่ำยทอดสู่กำรใช้ประโยชน์ให้กับภำคกำรผลิต  อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฐำนส ำคัญของ
ประเทศไทย  ส่งผลต่อกำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  ภำยใต้
ควำมตระหนักในกำรรักษำและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมกำรท ำงำน : NANOTEC Work Culture 
 National Importance: มุ่งท ำงำนในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี เกิดกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นฐำนและทรัพยำกรส ำคัญในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและสร้ำงนักนำโนเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน 
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International Excellence: ด ำเนินกำรวิจัย บริกำร และสนับสนุน อย่ำงมีคุณภำพในระดับสำกล โดยมีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพเทียบกันได้กับองค์กรช้ันเยี่ยมในระดับนำนำชำติ 
Global Visibility: ท ำให้ผลงำนเป็นที่ประจักษ์ รับรู้ และได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
เป้ำประสงค์ของศูนย์ : Goals 
 วิจัยพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนำโนศำสตร์และนำโนเทคโนโลยีในระดับนำนำชำติควบคู่ไปกับกำรรักษำ

และใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ผลักดันนโยบำย และกลยุทธ์ด้ำนนำโนศำสตร์และนำโนเทคโนโลยีของประเทศให้เกดิผลเปน็รูปธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 ให้บริกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนนำโนศำสตร์และนำโนเทคโนโลยีสู่ภำคกำรผลิตรวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจที่ถูกต้องกับสำธำรณะชน 
 ผลิตและผลักดันกำรผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพและมีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำนำโนศำสตร์และนำโนเทคโนโลยี 
 พัฒนำและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำนำโนศำสตร์และนำโน

เทคโนโลยีของประเทศ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

โครงกำรระบบบริหำรคลังวัสดุและสำรเคมีเพื่อกำรวิจัย (SciStore) เป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรปรับปรุง
ระบบงำน กระบวนกำรท ำงำนของศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติเพื่อมุ่งไปสู่กำรส่งมอบผลงำนที่มีคุณภำพ ตรงเวลำ 
และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกศูนย์ฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงองค์กร
แห่งควำมสุขของแผนแม่บทศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ 2560-2564  

โครงกำรระบบบริหำรคลังวัสดุและสำรเคมีเพื่อกำรวิจัย (SciStore) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหำกำรเบิก
วัสดุและสำรเคมีของบุคลำกรวิจัยที่ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถจัดหำของให้พร้อมเบิกได้ทัน และมีข้อมูลที่ผิดพลำดมำก โดย
กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว คณะท ำงำนยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง จึงจะใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำที่มีข้ันตอนและเครื่องมือที่ชัดเจน หรือเรียกว่ำมี Methodology ในกำร
แก้ปัญหำ โดยคณะท ำงำนแบ่งข้ันตอนกำรแก้ปัญหำตำมวงจรกำรแก้ปัญหำของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือที่เรำ
เรียกกันสั้นๆว่ำ Plan-Do-Check-Act (PDCA) แต่ละข้ันตอนของ PDCA จะใช้เครื่องมือมำตรฐำนในกำรระบุและ
วิเครำะห์ปัญหำ ส่วนกำรประเมินผลจะใช้เงื่อนไข QCDMS ในกำรประเมินผล ซึ่งหมำยถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
อย่ำงน้อยจะต้องมีผลที่ดีข้ึนอย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำงในเรื่อง Quality, Cost, Delivery Time, Safety และ Morale 

 
 
ในโครงกำรนี้ ข้ันตอนกำร Plan คณะท ำงำนได้จัดให้มี workshop เพื่อระดมสมองในกำรระบุปัญหำต่ำงๆที่นักวิจัย
ผู้ท ำงำนสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ Ishikawa Fishbone Diagram ในกำรระบุปัญหำต่ำงๆที่เกิดข้ึนใน
กระบวนกำร หลังจำกนั้นเรำใช้ Workflow ในกำรศึกษำกระบวนกำรเดิม ก่อนออกแบบกระบวนกำรใหม่ โดยใช้
ระบบทำง IT เข้ำมำช่วยในกำรแก้ปัญหำตำมกระบวนกำรใหม่ด้วย 
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จำกผลกำรปรับปรุงกระบวนกำร เมื่อประเมินผ่ำนเงื่อนไข QCDMS แล้ว ได้ผลกำรปรับปรุงด้ำน Quality, Deliver 
Time และ Morale โดยสำมำรถลดควำมผิดพลำดเรื่องรำยกำรของและเลขโครงกำรในกำรกรอกเอกสำรเบิกของได้
เพรำะพนักงำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยกำรของและระบุหมำยเลขโครงกำรผ่ำนระบบได้เลย เนื่องจำกระบบจะส่ง
รำยกำรเบิกที่ถูกต้องไปที่ผู้ดูแลระบบเพื่อจัดของเตรียมไว้ให้ ท ำให้นักวิจัยไม่ต้องรอของที่สโตร์ แต่จะได้รับเมล์แจ้ง
จำกระบบเมื่อเจ้ำหน้ำที่เตรียมของให้เรียบร้อยแล้ว สำมำรถเดินมำรับของได้เลย ลดเวลำกำรรอรับของลง 90 % 
ระบบจะตรวจและบันทึกยอดของในสโตร์ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมำรับของ จึงไม่ต้องเสียเวลำบันทึกข้อมูลกำรตัดยอด 
ลดเวลำกำรบันทึกไปได้ 100% จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในระบบ SciStore เมื่อเดือนกันยำยน 2561 หลังจำก
กำรเริ่มใช้งำนระบบได้ 2 เดือน พบว่ำพนักงำนมีควำมพึงพอใจถึง 92.8% 

 
 
ผลกำรประเมินที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่เพิ่มข้ึน และยังเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภำพย่ิงข้ึนต่อไป 
 
 
 


