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

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper  
       (ถ้ำมี*) และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

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

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรสนับสนุนกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

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

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะวิทยำศำสตร์ งำนสนับสนุนกำรวิจัย 
ที่อยู่ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 15 ถ.กำญจนวณิชย์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  
โทรศัพท์ 074-288079  โทรสำร 074-288035  เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงสำวธนภัทร สุระกุล  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ โทรศัพท์ 074-288079   
มือถือ 083-654-9654      อีเมล thanapat.s@psu.ac.th 

2. นำงสำวธัญญำภรณ์ บุญเพชร ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ โทรศัพท์ 074-288075   
มือถือ 097-446-4964      อีเมล thanyaporn.b@psu.ac.th 

3. นำงสวลี บัวศรี   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ โทรศัพท์ 074-288075   
มือถือ 091-8479495      อีเมล sawalee.l@psu.ac.th 

4. นำงสำวกมลลักษณ์ อินชูรัญ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ โทรศัพท์ 074-288075   
มือถือ 062-964-1665  อีเมล kamonluk.i@psu.ac.th 

ชื่อที่ปรึกษา 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชนำ ประเทพ  ต ำแหน่ง คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิมลศรี มิตรภำพอำทร ต ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 
3. นำงสำวกฤตยภร คุ่มเคี่ยม    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ ช ำนำญกำร  
4. นำงสำวเจนวดี หิรัญรัตน์    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ผู้น ำและผู้บริหำรทุกระดับสนับสนุนและส่งเสริมให้มีพัฒนำกำรกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและบูรณำกำร
กระบวนกำรร่วมกัน โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรอบรมทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ ทั้งยังก ำหนดนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนน ำแนวคิดนี้ ไปขยำยผลใช้กับทุกกระบวนกำร และวำงแผนจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรร่วมกันต่อไป 

2. กำรน ำแนวคิด LEAN และ PDCA มำประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีในกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ท ำ
ให้เกิดกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและวิเครำะห์กระบวนกำร สำมำรถระบุสำเหตุปัญหำที่จ ำเป็นต้องได้รับกำร
แก้ไข ควำมสูญเปล่ำจำกกระบวนกำร และแนวทำงกำรแก้ไขได้ เพ่ิมทั้งประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำน  
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3. มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับระบบงำนอ่ืน ๆ และเกิดกำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำง
ระบบงำน เกิดกำรพัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน ท ำให้กำรท ำงำนเชื่อมโยงกัน มีควำมคล่องตัว
มำกขึ้น เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกั 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1. ลดควำมสูญเปล่ำของกระบวนกำร ได้แก่ เวลำ วัสดุ และขั้นตอน และสำมำรถตอบสนองผู้ใช้บริกำร เช่น อำจำรย์ 

นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ได้อย่ำงรวดเร็วทุกสถำนกำรณ ์ 
1.1. เวลำ ลดระยะเวลำในกำรน ำเสนอแฟ้มผู้บริหำร จำกเดิม 4 วัน เหลือเพียง 25 นำท ี(ลดลงร้อยละ 99.30) 
1.2. กระดำษ ลดปริมำณกำรใช้กระดำษตลอด 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2565 จำกเดิม 19,118 แผ่น 

เหลือเพียง 1,360 แผ่น (ลดลงร้อยละ 92.89)  
1.3. พ้ืนที่จัดเก็บเอกสำร ลดพ้ืนที่กำรจัดเก็บเอกสำร เนื่องจำกเอกสำรถูกจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ Google 

Drive ซ่ึงสำมำรถสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลำ และสำมำรถติดตำมสถำนะของของเอกสำรได้ 
1.4. ปริมำณกำรส่งเอกสำรผ่ำนตลำดนัดเอกสำร ลดปริมำณกำรส่งเอกสำรผ่ำนตลำดนัดเอกสำร ตั้งแต่ปี 2564 

(เม.ย.-ธ.ค.64) – 2565 (ม.ค.-ก.ค.65) จำกเดิม 328 เรื่อง เหลือเพียง 182 เรื่อง (ลดลงร้อยละ 28.63)   
1.5. ลดขั้นตอนและกิจกรรมในกระบวนกำร ลดขั้นตอนในกระบวนกำรเสนอแฟ้มผู้บริหำรจำกเดิม 9 ขั้นตอน 

เหลือเพียง 5 ขั้นตอนเท่ำนั้น 
2. มีกำรน ำแนวคิดและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในระบบงำนอื่น ๆ ภำยในคณะวิทยำศำสตร์ โดยมี 4 ระบบงำนที่มี

กำรพัฒนำกระบวนกำรจำกทั้งหมด 15 ระบบงำน (คิดเป็นร้อยละ 26.67) 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : กำรประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรสนับสนุนกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ หลำยองค์กรประสบ
ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำน โดยเฉพำะงำนที่ต้องมีกำรติดต่อประสำนงำนกับบุคคลหลำยฝ่ำย หลำยหน่วยงำน หรือ มีควำม
จ ำเป็นต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร มำตรกำรจ ำเป็นต่ำง ๆ  เช่น กำรจัดให้บุคลำกรร้อยละ 50 สลับกำรท ำงำนระหว่ำงที่
ท ำงำนและกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home : WFH) ประกอบกับกำรปรับโครงสร้ำงภำยในคณะวิทยำศำสตร์ ท ำให้
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  

งำนสนับสนุนกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์ จึงได้น ำแนวคิด LEAN มำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 
โดยอำศัยวงจรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ
วิเครำะห์กระบวนกำรที่สูญเปล่ำ (wastes) หลำยประเด็น ส่งผลให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยลดกิจกรรมที่ไม่จ ำเป็น ลด
เวลำ ลดกำรใช้ทรัพยำกร มีควำมยืดหยุ่น บุคลำกรและผู้บริหำรสำมำรถปฏิบัติงำนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ ทั้งยังสำมำรถเรียกใช้
ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็ว กล่ำวคือ ท ำงำนน้อยลงแต่ได้ผลงำนมำกขึ้น และท ำให้
ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจ ภำยใต้แนวคิดของกำรพัฒนำงำน “Any Time & Any Where” 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
พันธกิจ : สร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้ คุณธรรม และทักษะทำงวิทยำศำสตร์ ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับสำกล ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และให้บริกำรวิชำกำรที่ยอมรับในระดับชำติ 
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยำศำสตร์ชั้นน ำในอำเซียน (เป้ำหมำย: 1 ใน 3 ของประเทศภำยในปี 2566 และ 1 ใน 5 ของอำเซียนในปี 2570)
ยุทธศาสตร์ : 1) Innovative Education (Teaching and Learning Global Education) 2) งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำน BCG ที่
ตอบโจทย์ท้ำทำยสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) สร้ำงกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ ผลักดันงำน
บริกำรวิชำกำรไปสู่ มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ : NQIS 4) Outreach and Engagement : Communities, Government, 
Industry 5) สร้ำงควำมเป็นสำกลทั่วทั้งองค์กร (Internationalization) 
ค่านิยม : SPIRIT S: Social Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) P: Positive Thinking (คิดบวก) I: Integrity (มีคุณธรรม)  
R: Research Oriented (ใช้วิจัยเป็นฐำน) I: Innovation (สร้ำงนวัตกรรม) T: Teamwork (ท ำงำนเป็นทีม) 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ 
งำนสนับสนุนกำรวิจัยได้น ำแนวคิด LEAN มำประยุกต์ใช้ในระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA ดังนี้ 

Plan  การระบุปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 
ศึ กษำกระบวนกำรก่ อนปรั บปรุ ง วิ เครำะห์
กระบวนกำร และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดกระบวนกำร โดยท ำกำรระบุสำเหตุปัญหำที่
จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไข ควำมสูญเปล่ำจำก
กระบวนกำร และแนวทำงกำรแก้ไข  
Do  การพัฒนากระบวนการและลงมือปฏิบัติ งำน
สนับสนุนกำรวิจัยได้น ำแนวทำงแก้ไขปัญหำข้ำงต้นมำ
ท ำกำรพัฒนำกระบวนกำรโดยใช้แนวคิด LEAN ท ำให้
กระบวนกำรใหม่สำมำรถลดควำมสูญเปล่ำใน
กระบวนกำร  
Check  การประเมินและสรุปผล มีกำรประเมินผล
ลัพธ์ของกระบวนกำรใหม่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
ใช้หลักแนวคิดแบบ LEAN ท ำให้สำมำรถลดควำมสูญ
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เปล่ำในด้ำนระยะเวลำลงได้จำก 4 วัน เป็นไม่เกิน 25 นำที และลดขั้นตอนจำก 9 ขั้นตอน เหลือเพียง 5 ขั้นตอน ลดจ ำนวนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำร ลดกำรใช้ทรัพยำกร และยังสำมำรถติดตำมเอกสำร แสดงข้อมูลสรุปได้แบบ real time เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจ วำงแผนกลยุทธ์และนโยบำยของผู้บริหำร 
Act  การประยุกต์ใช้กับระบบงานอ่ืนในองค์กร จำกผลตอบรับที่ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจกับกระบวนกำรใหม่ 
คณะวิทยำศำสตร์ จึงมีนโยบำยให้น ำแนวคิด LEAN ในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนสนับสนุนอ่ืน ๆ  
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 จำกกำรน ำแนวคิด LEAN มำประยุกต์ใช้ในระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย หลังจำกได้วิเครำะห์ควำมต้องกำรและ
วิเครำะห์กระบวนกำรแล้ว ท ำให้สำมำรถระบุสำเหตุปัญหำที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไข ควำมสูญเปล่ำจำกกระบวนกำร และ
แนวทำงกำรแก้ไขได้ ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์พบควำมสูญเปล่ำ 5 ประกำร ได้แก่ 1) ควำมสูญเสียเนื่องจำกกระบวนกำรผลิต 
(Processing) 2) ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรผลิตของเสีย (Defect) 3) ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรเคลื่อนไหว (Motion) 4) 
ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรรอคอย (Delay) 5) ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรขนส่ง (Transportation) งำนสนับสนุนกำรวิจัยจึง
ได้ปรับปรุงกระบวนกำรใหม่และสร้ำงระบบขึ้นมำรองรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย โดยกำรน ำเทคโนโลยี Google From 
Approvals เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ก่อนกำรน ำมำใช้งำนจริง งำนสนับสนุนกำรวิจัยได้ทดลองเปิดใช้ระบบ 1 ระบบเพ่ือ
ฟังเสียงตอบรับจำกผู้ใช้บริกำร ซึ่งผลปรำกฎว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น งำนสนับสนุนกำรวิจัย จึงเล็งเห็น
ประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรน ำเทคโนโลยี Google From Approvals มำใช้ จึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ิมเติม รวมถึง
คณะวิทยำศำสตร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบำยให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพ่ือให้ทุกระบบงำนภำยในคณะฯ 
ปรับปรุงกระบวนกำรและบูรณำกำรกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน มีควำมเชื่อมโยงและมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น ส่งผลให้
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซึ่งจำกกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรโดยใช้เทคโนโลยี Google 
From Approvals เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและได้ผลลัพธ์ตำม ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตำรำงสรุปผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร 

ผลลัพท์ท่ีเกิดขึ้น ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ด้ำนนโยบำย Documentation Digital transformation,  

Green University, Paperless 
ด้ำนกำรบริหำร ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ข้อมูลแบบ Real time 

ข้อมูลครบถ้วน 
ด้ำนกำรบริกำร แจ้งผลทำงเอกสำร  

ระยะรอคอยผล 4 วัน 
ระบบแจ้งผลทำง Email ทันท ี
หลังจำกพิจำรณำแล้วเสร็จ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
- เวลำ 4 วันท ำกำร 20 นำที 
- ขั้นตอนและกิจกรรมในกระบวนกำร 9 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 
- กระดำษ 19,118 แผ่น 1,360 แผ่น 
- พ้ืนที่จัดเก็บเอกสำร แฟ้มเอกสำร, ห้องเก็บเอกสำร Google Drive (Online) 
- ปริมำณกำรส่งเอกสำรผ่ำนตลำดนัดฯ 328 เรื่อง 182 เรื่อง 
- กำรบูรณำกำรกระบวนกำรร่วมกัน ไมม่ีกำรบูรณำกำร 

 
บูรณำกำรร่วมกันตั้งแต่ต้นกระบวนกำร 

จนสิ้นสุดกระบวนกำร 
ด้ำนบุคลำกร ต่ำงคนต่ำงท ำ Up-Skill/Re-Skill , Life Long Learning 

 


