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NANOTEC Process Improvement
การปรับปรุงระบบการเบิกวัสดุวิจัยด้วย “SciStore”

น าเสนอโดย
1. คุณสุดา สินสุวรรณรักษ์
2. คุณประกาศิต ลาภจิตร
3. คุณธนนันต์ ถิรสถิตวงษ์
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในอนาคต
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความย่ังยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ
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1. บทสรุปของผู้บริหาร

เพื่อใหพ้ันธกิจการสร้างเสริมการวิจัยของ สวทช. ส าเร็จ จ าเป็นต้องอ านวยความ
สะดวกด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้กันโดยทั่วไป  ให้นักวิจัยมีส าหรับใช้งานได้
ทันที  ไม่ต้องรอการสั่งซื้อซึ่งต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

ดังนั้น ทีมคณะท างาน Process Improvement ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(ศน.) จึงมุ่งปรับปรุงกระบวนการโดยร่วมมือกันในหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คลังอุปกรณ์
และสารเคมีเดิมทีมี่อยู่  ให้สินค้ามีพร้อมใช้ หาง่าย เบิกสะดวก ปลอดภัย และมีการควบคุมท่ี
ถูกต้อง
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะท างาน

เลขานุการ

สุดา สินสุวรรณรักษ์

เพ็ญพิมล วัฒนวิภา

ประธาน
ศุภชัย กาญจนโภคิน 

อัยศวรรย์ หงษ์พร้อมญาติ

วฤษพร มาเย็นธนนันต์ ถิรสถิตวงษ์

สุภรรัตน์ รักสุวรรณ์ เฉลิมพล เทียนระหงษ์

ที่ปรึกษา
สุธี ผู้เจริญชนะชัย

ประกาศิต ลาภจิตร

พันธกิจ: สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย 
พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม
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3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา
แนวทางการท า Process Improvement โดยใช้วงจร PDCA

Plan

Do

Check

ACT
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Plan

Do

Check

ACTการติดตามผลด าเนินการ จัดท ามาตรฐาน

3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา
แนวทางการท า Process Improvement โดยใช้วงจร PDCA

Guideline
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3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา

ท่านคิดว่าขั้นตอน/กระบวนการท างานเร่ืองใดที่ ศน. น่าจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก โปรดเลือก
เฉพาะหัวข้อที่ท่านเกี่ยวข้อง

Research & Development Staffs
Answer SUM

การจัดซื้อวัสดุ สารเคมี (A6) 47

การขออนุมัติค่าใช้จ่าย และการเคลียร์เงินยืมกรณีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี/เดินทาง
ต่างประเทศ (A4)

42

การตั้งกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และเปลี่ยนหมวดงบประมาณ (A2) 40

การสื่อสารภายใน ศน. (A9) 39

การวางแผนงานและการติดตามผลการด าเนินงาน (A1) 38

การส่งข้อเสนอโครงการและรายงาน (A3) 37

การขออนุมัติฝึกอบรมในประเทศ (เฉพาะสายวิจัย) (A5) 30

การสอบเทียบ ซ่อมบ ารุง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (A8) 22

การเบิกจ่ายวัสดุ สารเคมี จากสโตร์กลาง (A7) 9

ผลส ารวจความคิดเห็นต่อกระบวนการภายในที่ควรปรับปรุงปี 2560
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3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา 
โครงการ NANOTEC Process Improvement ปี 2561

ระบบ IT
เพื่อช่วย
ในการ

บริหารงา
น
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3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา 
การระดมสมองจากผู้ประสานงานจาก Lab และฝ่ายสนับสนนุ
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3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาด้วย Fishbone Diagram

ชนิด/ ความ
หลากหลาย

ปริมาณสินค้า

ราคา

อื่นๆงบประมาณ

การเข้าถึงข้อมลูใน 
Store

ปัญหาการเบิก
ของที่ Store

สินค้าขาดบ่อย

ไม่เพยีงพอ

รอสินค้านาน 
เช่น ถุงมือ

จดัซือ้นาน

ราคาของสโตร์
แพงกว่าซือ้เอง (5)

ไม่มีสินค้าที่ต้องการในสโตร์

ของที่เคยมีแต่ไม่มี เช่น stand, 
clamp, nitric acid

สโตร์เปิดช้าปิดเร็ว

ไม่รู้ว่ามีอะไรให้เบิกบ้าง โอนสารเคมีช้า

วัสดุไม่ตรงกับ  
ประเภทการใช้งาน 

เช่น Pipet tip ของ Appendorf

ซือ้ของมาตดัยอด
งบ

ล่าช้าไม่ทนัในปีงบ 
(4)
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3. แนวทางการศึกษาและแก้ไขปัญหา 
การวางแผนและการด าเนินงานแก้ไขปัญหา

สาเหตุ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ

การเข้าถึงข้อมูลใน Store
- ไม่รู้ว่ามีอะไรให้เบิกบ้าง
- ของที่เคยมีแต่ไม่มี 

มีข้อมูลในระบบ online: Shopping 
Online

MIS 1 มิ.ย. 61

ชนิด/ความหลากหลาย
- ไม่มีสินค้าที่ต้องการในสโตร์
- วัสดุไม่ตรงกับการใช้งาน 

- ส ารวจความต้องการที่ใช้ 3 Lab
- สั่งซื้อเข้าใน Store เพิ่ม
- เพิ่มรายการใน store

PI team
RSS

PCM-store

เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61

ปริมาณสินค้า - มีผู้ดูแลงาน store โดยเฉพาะ PCM-store ม.ค. 61

- สินค้าขาดบ่อย ไม่พอ - ประสานงานกับผู้สั่งซื้ออย่างใกล้ชิด store,RSS มี.ค. 61

- รอสินค้านาน เช่น ถุงมือ - ท าสัญญาล่วงหน้า และให้ store
โทรสั่งโดยตรงเอง

SHE
PCM-store

มี.ค. 61

- จัดซ้ือนาน ปรับปรุงลดปริมาณรายการจัดซื้อลง PCM,PI team
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
กระบวนการเบิกของใน Store (เดิม)
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
ข้อมูลจากกระบวนการก่อนการปรับปรุง

C
COSTS

Complaint
M ENHANCE MORALE

Q QUALITY

อ่านข้อมูลการเบิกไม่ออก ราคาสูง 

D DELIVERY TIME

• รอของนาน
• หาขอไม่พบ

ข้อร้องเรียน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
กระบวนการเบิกผ่านระบบ NANO SciStore
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SciStore Live Demonstration
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ผลที่คาดว่าจะปรับปรุงท่ีดีขึ้น

ICS >=85%

มูลค่ารวม PPE
ลดลง 5%

• เวลาได้รับของลดลง 25%
• ลดเวลาการบันทึกข้อมูล 100%
• ลดจ านวนรายการสั่งซ้ือลง 10%

• ลดความผิดพลาดในการกรอกรายการเบิก/เลข
โครงการ 100%
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

C LOWER COSTS

พึงพอใจ : 92.84 %
(ระยะเวลา 2เดือน)

M ENHANCE MORALE

Q IMPROVE QUALITY

ลดความผิดพลาดของข้อมูล
• ลดการผิดพลาดในการกรอกเอกสาร 100%
• พนักงานเข้าเว็บไซต์ ดูรายการเบกิ ได้ตลอดเวลา

ลดต้นทุน 
• ราคา Nitrile gloves จากเดิม 400บ. เหลือ 

300บ. ลดลง 25% โดยใช่วิธีรวมรายการ
เพื่อท าสัญญาจัดซ้ือเปน็รายปี

D DELIVERY TIME

• ลดเวลารับของลง 90%
• ลดเวลาการตรวจสอบ/บนัทึกข้อมูล 100%
• ลดจ านวนรายการสัง่ซื้อลง 80% (ถุงมือยาง)
• เวลาตรวจสอบข้อมูลและการนบัสตอ็กลดลง 100%

ความพึงพอใจของการบริการ
• คะแนนจาก Internal Customer Satisfation

(ICS) ของระบบ SciStore 92.84%
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในอนาคต

ปัญหา & อุปสรรค แนวทางแก้ไข

การบริหารงบประมาณในปัจจุบัน ยังคงเน้นการบริหารเป็น
รายโครงการ ท าให้การจัดซื้อและการเบิกจ่ายวัสดุและ
สารเคมีแบบเดียวกัน ต้องท าเป็นรายโครงการด้วย จึงเกิด
ปริมาณ transaction มาก

• ปรับปรุงวิธีการจัดซ้ือเพื่อลดปริมาณรายการส่ังซ้ือสารเคมี
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกันได้

• ปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณ Lab Mgmt. เพื่อให้มี
งบกลางส าหรับทุกโครงการวิจัยในการจัดซ้ือวัสดุสารเคมี
เดียวกัน

การเก็บสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการมากเกินไปเนื่องจากซื้อเป็น
รายโครงการ

ลดปริมาณการเก็บสารเคมีในแตล่ะแล็บลง โดยบริหาร
จัดการวัสดุและสารเคมีที่ SciStore แทนเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.2677



(ชื่อบริษัท) 20

8. ความท้าทายต่อไป 

การปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณ แบบ 
Laboratory Management เพ่ือให้มีงบกลางส าหรับ
ทุกโครงการวิจัยในการจัดซ้ือวัสดุสารเคมีเดียวกัน
พร้อมตัดยอดเงินหลังการเบิกในระบบงบประมาณ



(ชื่อบริษัท) 21

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ความร่วมมือของคณะท างาน Process Improvement 
กระบวนการโดยร่วมมือกันในหลายส่วนที่เกี่ยวของศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) จึงมุ่งปรับปรุงข้อง ทั้ง
• ทีมวิจัย 
• ทีมสนับสนุนวิจยั 
• ทีมสโตร์
• ทีมจัดซ้ือ 
• ทีม MIS 
• ทีมงบประมาณ และ
• ทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน

คณะท างาน

เลขานุการ

สุดา สินสุวรรณรักษ์

เพ็ญพิมล วัฒนวิภา

ประธาน
ศุภชัย กาญจนโภคิน 

อัยศวรรย์ หงษ์พร้อมญาติ

วฤษพร มาเย็นธนนันต์ ถิรสถิตวงษ์

สุภรรัตน์ รักสุวรรณ์ เฉลิมพล เทียนระหงษ์

ที่ปรึกษา
สุธี ผู้เจริญชนะชัย

ประกาศิต ลาภจิตร


