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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ในการบรหิารจัดการกระบวนการสนับสนุนการวิจัย  
  คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์คณะวิทยาศาสตร ์งานสนับสนุนการวิจัย 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางสาวธนภัทร สุระกุล*    นักวิชาการอุดมศึกษา  
   2. นางสาวธัญญาภรณ์ บุญเพชร   นักวิชาการอุดมศึกษา  
   3. นางสวล ีบัวศร ี    นักวิชาการอุดมศึกษา  
   4. นางสาวกมลลักษณ์ อินชูรัญ   นักวิชาการอุดมศึกษา  
ชื่อที่ปรึกษา  1. รองศาสตราจารย ์ดร.อัญชนา ประเทพ      คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
   2. รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร    รองคณบดฝี่ายวิจัยและนวตักรรม 
   3. นางสาวกฤตยภร คุ่มเคี่ยม       นักวชิาการอุดมศึกษา ช านาญการ  
   4. นางสาวเจนวดี หริัญรัตน ์       นักวชิาการอุดมศึกษา 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หลาย
องค์กรประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย 
หลายหน่วยงาน หรือ มีความจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร มาตรการจ าเป็นต่าง ๆ เช่น การจัดให้บุคลากร
ร้อยละ 50 สลับการท างานระหว่างที่ท างานและการท างานจากที่บ้าน (Work From Home : WFH) ประกอบกับการ
ปรับโครงสร้างภายในคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ  

  งานสนับสนุนการวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์  จึ งได้น าแนวคิด LEAN มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัย โดยอาศัยวงจรบริหารงานคุณภาพ 
PDCA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการอย่างเป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์กระบวนการที่สูญเปล่า (wastes) ได้  
5 ประการ คือ 1) ความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต (Processing) 2) ความ
สูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) 3) 
ความสูญเสี ยเนื่ องจากการเคลื่ อนไหว 
(Motion) 4) ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย 
(Delay) 5) ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง 
(Transportation) งานสนับสนุนการวิจัยจึงได้
ปรับปรุงกระบวนการใหม่และสร้างระบบ

ขึ้นมารองรับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยการ
น าเทคโนโลยี Google From Approvals เข้ามา
ช่วยในการด าเนินงาน โดยเริ่มต้นทดลอง

รูปที่ 1 แสดงวงจร PDCA 
การปรับปรงุกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย 
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ปรับปรุงกระบวนการและรับฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฎว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
งานสนับสนุนการวิจัยจึงได้ปรับปรุงกระบวนการเพ่ิมเติมอีก 7 กระบวนการ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการงานวิจัย
โดยสามารถลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากร มีความยืดหยุ่น บุคลากรและผู้บริหารสามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งยังสามารถเรียกใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว กล่าวคือ ท างานน้อยลงแต่ได้ผลงานมากขึ้น และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ภายใต้แนวคิดของการ
พัฒนางาน “Any Time & Any Where” 

คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย จึงมี
นโยบายให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือให้ทุกระบบงานภายในคณะฯ ปรับปรุงกระบวนการและบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกัน มีความเชื่อมโยงและมีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการโดยใช้แนวคิด LEAN มีเทคโนโลยี Google From 
Approvals เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัย ท าให้เกิดเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งในการ
พัฒนาองค์กรถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นในยุค digital disruption องค์กรต้องปรับตัวให้สามารถเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ออกแบบกลยุทธ์ นโยบาย และก าหนดทิศทางขององค์กรต่อไป 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 

 
วิสั ยทัศน์  ค่ านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ 
นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน 
(เป้าหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในปี 2566 
และ 1 ใน 5 ของอาเซียนในปี 2570)  
พันธกิจ : สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ 
คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับ
สากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ 
ยุ ทธศาสตร์  :  1)  Innovative Education 
(Teaching and Learning Global Education) 
2) งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG ที่ตอบ
โจทย์ท้าทายสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) สร้างการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ผลักดันงานบริการวิชาการไปสู่ 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ : NQIS 4) 
Outreach and Engagement : Communities, 
Government, Industry 5 )  สร้ างความเป็น
สากลทั่วทั้งองค์กร (Internationalization) 

รูปที่ 2 โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ค่านิยม : SPIRIT S: Social Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) P: Positive Thinking (คิดบวก) I: Integrity (มี
คุณธรรม) R: Research Oriented (ใช้วิจัยเป็นฐาน) I: Innovation (สร้างนวัตกรรม) T: Teamwork (ท างานเป็นทีม) 
 
3. สินคา้และบริการที่ส าคัญ, กลไกในการส่งมอบ, และ กลุ่มลูกค้า 
 งานสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ระดับ คือ ลูกค้าระดับองค์กร และ ลูกค้า
ระดับกระบวนการ โดยแบ่งตามประเภทสินค้าและบริการ (ตารางท่ี 1) ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าท าให้
สามารถวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยได้ ก่อให้เกิดการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จตามที่วางไว้ โดยในการปรับปรุงกระบวนการในครั้งนี้ งานสนับสนุนการวิจัยจะกล่าวถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยส าหรับกลุ่มลูกค้าระดับกระบวนการเท่านั้น  
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดกลุ่มลูกค้า สินค้า/บริการ และกลไกการส่งมอบ 

ระดับลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่
ส าคัญ 

สินค้า/บริการ ความสัมพันธ์/ความส าคัญ
กับการส าเร็จขององค์กร 

กลไกการส่งมอบ 

องค์กร แหล่งทุน โครงการวิจัย เงินสนับสนุนเพ่ือท าวิจัยจาก
ทั้งในและต่างประเทศ 

รายงานผลโครงการวิจัย 

ผลงานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากลและตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ 

การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ,  
การน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมวชิาการ 

นวัตกรรมจากงานวิจัย 
สิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร/
สิ่งประดิษฐ์/
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 

สร้างนักวิจยัมืออาชีพและ
นวัตกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมรวมถึงการ
ยกระดับงานวิจยัสู่การสร้าง
นวัตกรรมและการสร้าง
รายได ้

เผยแพรผ่ลงาน, ผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย หรือ ให้บริการ 

กระบวนการ ผู้บริหาร ข้อมูลเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจ 

กลยุทธ์, นโยบาย, การ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพ 

การน าเสนอเอกสาร
พิจารณาแบบรายวนั, การ
จัดท าแผน, การประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วน
งาน, การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยคณะฯ 

นักวิจัย การสนับสนุนด้านการ
วิจัย 

ได้รับทราบขั้นตอน
กระบวนการท างาน, ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

เอกสาร, Email 

ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การปรับปรงุกระบวนการ, 
ระบบสารสนเทศ/เครื่องมือที่
เข้ามาช่วยในกระบวนการ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน, เวที
การพัฒนางานประจ า, 
Best Practice, TQM 
Best Practice 



 

  4 

รางวัลที่ได้รับ 
 ได้รับคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับคณะ/หน่วยงาน จากคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565 ได้น าเสนอในงานเวที คุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับคัดเลือกเพ่ือน าเสนอผลงานในงาน Thailand Quality Conference & The 
23th Symposium on TQM Best Practice in Thailand ปี 2565 
 
4. การเรียนรูค้วามต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกคา้ของกระบวนการที่น าเสนอ" 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าของกระบวนการ 
ลูกค้ากระบวนการ ความต้องการและความ

คาดหวัง 
คุณลักษณะด้านคุณภาพและดัชนีชี้วัด 

ผู้บริหาร - ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
Real Time  

- ข้อมูลเชิงลึกประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ระบบสารสนเทศที่สะดวก
ต่อการใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ 
- ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตัดสินใจ 
- ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

KPI : 
- อัตราระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตัดสินใจลดลง 

นักวิจัย - ได้รับข้อมูลถูกต้อง 
- สามารถติดตามสถานะ

กระบวนการได้ 
- มีการตอบสนองกับนักวิจัย

ตลอดกระบวนการ 
- ระบบสารสนเทศที่สะดวก

ต่อการใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ 
- การติดตามสถานะการบริหารจัดการของงาน

สนับสนุนการวิจัย 
- ความสะดวกในการใช้และเข้าถึงข้อมูล 

KPI : 
- อัตราการแจ้งสถานะกระบวนการให้แก่นักวิจัย 

ผู้ปฏิบัติงาน - ลดเวลาการรอคอยในการ
พิจารณา 

- ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร 
- ลดปริมาณการจัดส่งเอกสาร

ทางตลาดนัด 
- ระบบสารสนเทศที่สะดวก

ต่อการใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคุณภาพ และเวลาการส่งมอบ  
- เวลาการรอคอยในการพิจารณา 
- ปริมาณการใช้ทรัพยากร 
- ปริมาณการจัดส่งเอกสารทางตลาดนัด 
- ความสะดวกในการใช้เครื่องมือ 

KPI :  
- อัตราการลดลงของระยะเวลาในกระบวนการทั้งหมด 
- อัตราการลดลงของปริมาณการใช้ทรัพยากรทั้งหมด

ในกระบวนการ 
- อัตราการลดลงของการจัดส่งเอกสารทางตลาดนัด 
- อัตราการลดลงของกระบวนการทั้งหมด 

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต และ กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 ในการปรับปรุงกระบวนการส าหรับลูกค้าระดับกระบวนการนั้น งานสนับสนุนการวิจัยได้น าแนวคิด LEAN 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดความสูญเสียในกระบวนการท างาน โดยด าเนินการปรับปรุงกระบวนการตามวงจร PDCA ดังนี้ 
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Plan  การระบุปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 
 งานสนับสนุนการวิจัย ได้ศึกษากระบวนการก่อนปรับปรุง วิเคราะห์กระบวนการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยขอยกตัวอย่างกระบวนการน าเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร (ตารางที่ 3) จากนั้น
ท าการระบุสาเหตุปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ความสูญเปล่าจากกระบวนการ และแนวทางการแก้ไข โดยการ
ระดมสมองถึงทรัพยากรที่ต้องการบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มี จากการวิเคราะห์พบความสูญเปล่า 5 ประการ 
(ตารางที่ 4) 
กระบวนการก่อนปรับปรุง 
ตารางที่ 3 กระบวนการทั่วไปในการน าเสนอเอกสารต่อผู้บริหารพิจารณาและลงนามในรูปแบบเอกสาร 
ที ่ ผังขั้นตอนกระบวนการ เวลา ค าอธิบายกิจกรรม บุคคลในกระบวนการ 
1  1 วัน 1. รับเอกสารเข้างานสนับสนุนการวิจัย 

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร 
3. เจ้าหน้าที่เขียนน าเสนอเอกสาร และ
ใส่แฟ้ม 
4. เจ้าหน้าที่น าแฟ้มเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา  
(ผ่านตลาดนัดเอกสาร 2 ครั้ง/วัน) 

1.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
วิจัย 
2. หวัหนา้งานสนับสนุน
การวิจัย 
3. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ 

2 

3 2 วัน 5. ผู้บริหารพิจารณาเอกสาร 
6. น าส่งเรื่องกลับมายังงานสนับสนุนการ
วิจัย 

1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
2. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ 

4 1 วัน 7. เจ้าหน้าที่ Scan เรื่องเก็บเอกสาร  
8. แจ้งเรื่องกลับ หรือ ส่งต่อผ่านทาง 
Email 
9. น าส่งเอกสารออกไปยังหน่วยงาน
ปลายทาง (ผ่านตลาดนัดเอกสาร) 

1. เจ้าหน้าทีส่นับสนนุการ
วิจัย 
2. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ 
3. บุคคลต้นเรื่อง/
ปลายทาง 

 รวม 4 วัน บุคคลในกระบวนการ 
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย 2. หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัย  
3. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 4. เจ้าหน้าที่สารบรรณ 5. บุคคลต้นเรื่อง/
ปลายทาง 

 
การวิเคราะห์กระบวนการที่สูญเปล่า 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการ 

ความสูญเปล่า กระบวนการที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของปัญหา แนวทางแกไ้ขปัญหา 
1. ความสูญเสีย
เนื่องจาก
กระบวนการผลติ 
(Processing) 

กระบวนการรับเอกสารเข้า 
(เอกสารรับเข้าบางกรณี
จ าเป็นต้องพิมพ์เสนอ

ผู้บริหารลงนามในรูปแบบ
เอกสาร) 

- สูญเสียวสัดุ เช่น กระดาษ 
หมึกพิมพ์ 

- ลดการจัดพิมพ์เอกสารเพ่ือ
เสนอผู้บรหิาร และใหล้งนาม
แบบออนไลน ์

รับเอกสารเข้า 

ส่งเอกสารออก 

พิจารณา 

น าเสนอเอกสารต่อ
ผู้บริหารพิจารณา 
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ความสูญเปล่า กระบวนการที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของปัญหา แนวทางแกไ้ขปัญหา 
2. ความสูญเสีย
เนื่องจากการผลิต
ของเสีย (Defect) 
 

กระบวนการน าเสนอเรื่อง
ต่อผู้บริหารพิจารณา 

(เจ้าหน้าที่เขียนรายละเอียด
น าเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร) 

- การเขียนเสนอเอกสารด้วย
ลายมือท าให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ต้องมี
การติดต่อกลับเพ่ือ
สอบถามท าให้เสียเวลาและ
ล่าช้า 

- ใช้ข้อความอัตโนมัติและใช้การ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือลด
ความผิดพลาดและให้ผูบ้ริหาร
เข้าใจง่าย 

- น าเสนอเอกสารผ่านระบบ
ออนไลน์ 

3. ความสูญเสีย
เนื่องจากการ
เคลื่อนไหว 
(Motion) 

กระบวนการน าเสนอเรื่อง
ต่อผู้บริหารพิจารณา 

(การจัดเตรียมแฟ้มเอกสาร
เพ่ือให้ผู้พิจารณา) 

- การเตรียมแฟ้มเสนองานมี
การเคลื่อนไหวหลาย
ขั้นตอน เชน่ การพิมพ์
เอกสาร การเขียน การ
จัดเตรียมแฟ้ม การทวน
เอกสารต่าง ๆ ในแฟ้ม 

- ลดขั้นตอนลงโดยเสนอผ่าน
ระบบออนไลน์ ด าเนินการได้
ทันทีเรื่องต่อเรื่อง โดยไม่ต้อง
เตรียมแฟ้ม 

4. ความสูญเสีย
เนื่องจากการรอ
คอย (Delay) 

- กระบวนการน าเสนอเรื่อง
ต่อผู้บริหารพิจารณา 

- กระบวนการพิจารณา 
- (ระยะเวลารอคอยในการ

น าเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร 
และการพิจารณาลงนาม

ในเอกสาร) 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
เนื่องจากการติดเชื้อของ
บุคลากร 

- ผู้บริหารไม่สามารถลงนาม
ได้ทันที เช่น ติดภารกิจ
ประชุม การเดินทางไป
ราชการ การกักตัว เปน็ต้น 

- ปรับเป็นระบบออนไลน์ ไม่
ต้องใช้เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร 

- ให้ผู้บริหารสามารพิจารณา 
อนุมัติเอกสารได้แบบ real 
timeจากทุกที่ ทุกเวลา (Any 
time Any Where)  

5. ความสูญเสีย
เนื่องจากการ
ขนส่ง 
(Transportation) 
 

กระบวนการส่งเอกสารออก 
(การน าส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานปลายทาง) 

 

- การเดินทางเอกสารของ
งานสารบรรณ สญูหาย 
ล่าช้า  

- เกิดปัญหาจากการติดตาม
เส้นทางเอกสารตกค้าง 

- ให้ระบบส่งการแจ้งไปยัง
หน่วยงานปลายทางและ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนา้ที่
ระบบงานสนับสนุนการวิจัย 
ได้แบบอัตโนมัติทันทีที่
ผู้บริหารพิจารณาและลงนาม
แล้ว 

  
Do  การพัฒนากระบวนการและลงมือปฏิบัติ 
 การพัฒนากระบวนการโดยใช้แนวคิด LEAN 
 งานสนับสนุนการวิจัย ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นมาท าการพัฒนากระบวนการโดยใช้แนวคิด LEAN  
ท าให้กระบวนการใหม่สามารถลดความสูญเปล่าในด้านระยะเวลาลงได้จาก 4 วัน เป็น 25 นาที และลดขั้นตอนจาก 9 
ขั้นตอน เหลือเพียง 5 ขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถลดจ านวนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการได้อีกด้วย (ตารางที่ 5)  
ตารางที่ 5 กระบวนการใหม่ในการน าเสนอเอกสารต่อผูบ้ริหารพิจารณาและลงนาม 
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ที ่ ผังขั้นตอนกระบวนการ เวลา ค าอธิบายกิจกรรม บุคคลในกระบวนการ 
1   5 นาท ี 1. รบัเอกสารเข้างานสนับสนุนการ

วิจัย 
1. เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนการ
วิจัย 

2 15 นาท ี 2. เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร 
3. เจ้าหน้าที่น าเสนอเอกสาร  
(ผ่าน Google form ที่เสริมด้วย
ระบบ Google Form Approvals) 

1. เจ้าหน้าทีส่นับสนนุการวิจัย 
2. หวัหนา้งานสนับสนุนการวิจยั 

3 5 นาท ี
 

4. ผู้บริหารพิจารณาเอกสาร
ออนไลน์ ผ่านระบบ Google 
approval ทาง Email 
(ระบบส่งเรื่องกลับ/ส่งต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง อัตโนมัติ เชน่ แจ้งผล
พิจารณากลับไปยังเจา้หน้าที่ หรือ 
หน่วยงานปลายทาง) 
ไม่รวมกรณีการแจ้งผลผา่นตลาด
นัดเอกสาร  
5. จดัส่งเอกสารผ่านตลาดนัด
เอกสาร (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ปลายทาง) 

1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
 

4 1. เจ้าหน้าทีส่นับสนนุการวิจัย 
2. บุคคลต้นเรื่อง/ปลายทาง 
3. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ 

 รวม 25 นาท ี บุคคลในกระบวนการ 
1. เจ้าหน้าทีส่นับสนนุการวิจัย 2. หวัหนา้งานสนับสนุนการวิจยั 3. 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 4. บุคคลต้นเรื่อง/ปลายทาง 5. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ 

  
 การสร้างระบบและทดสอบแบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 1 ท าการสร้าง Google form เรื่องที่ต้องการเสนอผู้บริหารพิจารณา โดยตั้งค่า Add on “Form 
Approvals” ใส่ Email ผู้ที่ต้องการเสนอตามล าดับขั้น และ ผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องการให้ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ
เอกสาร (รูปที่ 3) ส าหรับการติดตั้ง Add on “Form Approvals” สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์  
https://drive.google.com/file/d/1pyKLcnrmBJwsF08I0VzcTNt2IBAe_LPb/view 

 
 
 
รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่สร้าง
โดย Google form และบรเิวณ 
Add on “Form Approvals” ที่ได้
ใส่ค่าบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการแลว้ (ลูกศรชี้) 
 

  

พิจารณา 

ส่งเรื่องออก 

รับเอกสารเข้า 
 

น าเสนอเอกสารต่อ
ผู้บริหารพิจารณา 

https://drive.google.com/file/d/1pyKLcnrmBJwsF08I0VzcTNt2IBAe_LPb/view
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 ขั้นตอนที่ 2 การเปิดใช้งาน Form Approvals ที่พัฒนาแล้ว โดยเมื่อท าการใช้งานเจ้าหน้าที่จะท าการกรอก
ข้อมูลเสนอผู้บริหารในระบบ (รูปที่ 4) จากนั้นเสนอผู้บริหารลงนาม โดยผู้บริหารจะได้รับการแจ้งเตือนทาง Email 
(รูปที่ 5) จากการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 1 ภายใน Email จะมีข้อความหัวข้อที่น าเสนอเรื่อง และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารแนบ และปุ่มส าหรับผู้บริหารพิจารณา (รูปที่ 6) โดยสามารถติดตาม (tracking) เส้นทาง
เอกสารได้แบบ real time (รูปท่ี 7) โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาทุกข้ันตอนจะมีการตั้งค่าให้แจ้งไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ (รูปที่ 8) นอกจากนี้ระบบยังจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ Google Sheet ที่สามารถติดตามสถานะ 
(รูปที่ 9) และข้อมูลการพิจารณาอนุมัติได้จาก Request ID ที่เฉพาะ (รูปที่ 10) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 หน้าต่าง Google form ที่เจ้าหน้าที่
กรอกข้อมูลเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

รูปที่ 5 Email ที่ผู้บริหารได้รับการแจ้งเตือนให้พิจารณาเอกสาร
แสดงหัวข้อ Request for your review (ลูกศรชี้) 

รูปที่ 6 หน้าต่างรายละเอียดที่ผู้บริหารด าเนินการพิจารณา 
กล่องสี่เหลี่ยมแสดง Approve = อนุมัต,ิ Decline = ไม่อนุมัติ, Comment = พิจารณาแบบมีข้อเสนอแนะ 
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รูปที่ 9 Google sheet แสดงขอ้มูลที่บันทึกไว้ โดยแสดงวัน-เวลาที่เอกสารอนุมัต ิ

รูปที่ 10 Google sheet แสดงผลการพิจารณาของผู้บรหิาร และล าดับเลขค าขอ (Request# xxx) 

Check  การประเมินและสรุปผล 
 งานสนับสนุนการวิจัย ได้ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการใหม่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้หลักแนวคิด
แบบ LEAN โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิม พบว่าการ LEAN กระบวนการ นอกจากจะสามารถลด
ความสูญเปล่าในด้านระยะเวลาลงได้จาก 4 วัน เป็น 25 นาที และลดขั้นตอนจาก 9 ขั้นตอน เหลือเพียง 5 ขั้นตอน 
ลดจ านวนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการได้แล้ว ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ลดเวลา ลดการใช้กระดาษ 
ลดพ้ืนที่และการจัดเก็บเอกสาร ลดขั้นตอนและกิจกรรมในกระบวนการ ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 6. การ
วัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเอกสาร และแสดง
ข้อมูลสรุปได้แบบ real time ซึ่งในขั้นตอนนี้ เช่น สรุปสถานะผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และค่าควอไทล์ของ
วารสาร (รูปท่ี 11) หรือ แหล่งทุนและชื่อทุนที่เบิกจ่าย (รูปท่ี 12) เป็นต้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลสรุปในด้านใด 

รูปที่ 7 หน้าต่างแสดงเรื่องเสนอผู้บริหาร 
ติดตามสถานะ (tracking) ได้ 

รูปที่ 8 หน้าต่างแสดงล าดับขั้นตอนการพิจารณา
เอกสารที่ได้รับการพิจารณาจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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สามารถก าหนดได้จากการตั้งค่าข้อมูลที่ให้กรอกในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลส าคัญที่แสดงยังเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์และนโยบายสนับสนุนการวิจัยได้อีกด้วย (รูปที่ 13) 
 
  

รูปที่ 11 หน้าต่างสรุปข้อมูลจากระบบการขออนุมัติ
สนับสนนุผู้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารวิชาการ 

รูปที่ 12 หน้าต่างสรุปข้อมูลจากระบบการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

     
รูปที่ 13 หน้าต่างแสดงข้อมูลส าคัญจากระบบ ได้แก่ จ านวนผลงานวิจัยที่คณะอนุมัติงบประมาณสนับสนุนแต่ละปี 
(ซ้าย) จ านวนผลงาน Q1 ที่ได้รับการสนับสนุนแต่ละปีงบประมาณ (กลาง) และงบประมาณที่คณะสนับสนุนทั้งหมดแต่
ละปีงบประมาณ (ขวา) 
 
Act  การประยุกต์ใช้กับระบบงานอ่ืนในองค์กร 

จากผลตอบรับที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับกระบวนการใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ จึงมี
นโยบายให้ใช้ระบบ LEAN ในการบริหารจัดการระบบงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ภายในคณะ โดยมีหัวหน้าระบบงาน
สนับสนุนการวิจัยท าหน้าที่เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้งาน Google From Approvals 
ให้แก่บุคลากรในระบบงานอ่ืน ๆ ในหัวข้อ “Google form เพ่ือการอนุมัติออนไลน์” กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการที่สามารถใช้เทคโนโลยี Google Form Approvals เข้ามาใช้ใน
การ LEAN กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งผลตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นไปในทิศทางที่ดี (ตารางที่ 6) 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นต่อการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน 

ประเดน็ความคิดเหน็ คะแนนเฉลี่ย การแปลความ 
การด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.63 เห็นด้วยมากที่สุด 
เนื้อหาการอบรมเป็นไปตามความคาดหวัง 4.51 เห็นด้วยมากที่สุด 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง 4.46 เห็นด้วยมาก 
ความเหมาะสมของวิทยากร 4.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 4.57 เห็นด้วยมากที่สุด 
หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ท าแบบประเมินทั้งสิ้น 130 คน  
2. เกณฑ์การประเมิน: (5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3  =  เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย,   

1 = เห็นด้วยน้อยมาก, 0  = ไม่เห็นด้วย) 
3. ลิงค์วิดีโออบรม: https://drive.google.com/file/d/1OinbUgFfmGVYBgDOISYwLgNnkiUxC0z0/view 

https://drive.google.com/file/d/1OinbUgFfmGVYBgDOISYwLgNnkiUxC0z0/view
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ  
 จากการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของงานสนับสนุนการวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 6.1 การลดความสูญเปล่า ได้แก่ เวลา วัสดุ และขั้นตอน จากการท างานในกระบวนการสนับสนุนการวิจัย 
และตอบสนองผู้ใช้บริการ เช่น อาจารย์ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้อย่างรวดเร็วทุกสถานการณ์ 
  6.1.1 เวลา ระยะเวลาในการน าเสนอเอกสารลดลงจาก 4 วัน เหลือเพียง 25 นาที (ลดลงร้อยละ 
99.30) (ตารางที่ 7) 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการน าเสนอเอกสารเพ่ือผู้บริหารพิจารณา 

กระบวนการ 
เวลาที่ใช้ในกระบวนการ 

กระบวนการก่อน
ปรับปรุง 

กระบวนการหลัง
ปรับปรุง 

รับเรื่องเข้า 5 นาท ี 5 นาท ี
พิจารณาและน าเสนอเอกสาร 1 วัน 15 นาท ี
ผู้บริหารพิจารณา 2 วัน 5 นาท ี
ส่งเรื่องออก  1 วัน E-mail อัตโนมัต ิ
รวม 4 วัน 25 นาท ี

  
  6.1.2 กระดาษ ปริมาณการใช้กระดาษตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ลดลงจาก 
19,118 แผ่น เหลือเพียง 1,360 แผ่น (ลดลงร้อยละ 92.89) (ตารางที่ 8) 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการต่าง ๆ    

กระบวนการ 
จ านวนครั้งท่ี

น าเสนอเอกสาร
แบบออนไลน์* 

จ านวนกระดาษ
ที่ใช้ข้ันต่ าต่อครั้ง
ในการน าเสนอ 

(แผ่น) 

ปริมาณกระดาษที่ใช้ใน
กระบวนการทั้งหมด (แผน่) 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

การส่งบทความขอรับการสนับสนุนผู้
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ 

385 10 3,850 0 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการ
สนับสนนุการตีพิมพ์บทความวชิาการ 

91 3 273 0 

การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 197 6 1,182 0 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย 

89 3 267 0 

การน าเสนอเอกสารต่อผูบ้ริหารผ่าน
ระบบออนไลน ์

650 5 3,250 1,000** 

การขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผูช้่วยวิจัยที่เข้ามาท า
วิจัยในชว่งสถานการณ์ COVID-19 

1,984 5 9,920 0 

การแจ้งขอความประสงค์ขอใชส้ัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์

18 20 360 360 

การการขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม/ 
ประเมินห้องปฏิบัติการ 

8 2 16 0 

รวมปริมาณกระดาษที่ใช้ในกระบวนการ 19,118 1,360 
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หมายเหตุ  
* จ านวนครั้งที่น าเสนอเอกสารแบบออนไลน์เป็นจ านวนครั้งที่ใช้จริงตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
** แม้ว่าจะมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเข้ามารองรับ แต่เป็นการบริหารจัดการแบบภายใน ซึ่งหน่วยงาน
ปลายทางบางหน่วยงานยังไม่ยอมรับเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการจึงมี
อัตราการลดลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการอ่ืนๆ    
   
  6.1.3 พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร พ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารลดลงตามปริมาณเอกสารที่ใช้ลดลง 
เนื่องจากเอกสารถูกจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ใน Google Drive หรือ บนพ้ืนที่ออนไลน์และสามารถสืบค้นได้ทุกที่
ทุกเวลา  
  6.1.4 ขั้นตอนและกิจกรรมในกระบวนการ กระบวนการใหม่ไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร อีก
ทั้งระบบงานฯ ไม่จ าเป็นต้องแจ้งสถานะของเอกสารที่ผู้บริหารพิจารณาเอง เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถตั้งค่าการใช้
งานให้ส่งเอกสารจากผู้รับเรื่องไปยังผู้บริหารและส่งผลพิจารณาที่ครบถ้วนแล้ว (Complete) ไปยังผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติผ่านทาง Email แม้จะมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการหลายระบบงาน เช่น กระบวนการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบงานคลังและบุคคลภายนอก (รูปที่ 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 หน้าต่างแสดงสถานะและรายงานการแจง้เตือนไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กร 
 
 6.2 สามารถถ่ายทอดแนวคิดและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้ในระบบงานอ่ืน ๆ  ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ 

หลังการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรในระบบงานอ่ืน ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ 
“Google form เพ่ือการอนุมัติออนไลน์” ดังที่กล่าวแล้วก่อนหน้า ท าให้เกิดการร่วมมือพัฒนางาน โดยมีการต่อยอด
ไปใช้งานกับระบบงานอ่ืน ๆ  ภายในคณะวิทยาศาสตร์จ านวน 4 ระบบงาน จากจ านวนทั้งสิ้น 15 ระบบงาน (ร้อยละ 
26.67) ได้แก่  
1) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา: กระบวนการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2564 
ส าหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (https://forms.gle/3W5BpcjfpwSoH86X8)  
2) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กระบวนการสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย พัฒนาตนเอง ณ ต่างประเทศ 
(https://forms.gle/TctuyEs76WotnGYT6)  
3) งานพัสด:ุ กระบวนการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ไนโตรเจนเหลว (https://forms.gle/LoX3Cv4ZxgJKhzgZ7)  
4) งานบริการกลาง: กระบวนการขออนุมัติใช้ห้องประชุมส านักงานคณบดี 1 (https://forms.gle/NjZrey4EKtLYz4VF9)  

https://forms.gle/3W5BpcjfpwSoH86X8
https://forms.gle/TctuyEs76WotnGYT6
https://forms.gle/LoX3Cv4ZxgJKhzgZ7
https://forms.gle/NjZrey4EKtLYz4VF9
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 ดังนั้น จากการน าแนวคิด LEAN มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการงานวิจัย หลังจากได้วิเคราะห์
ความต้องการและวิเคราะห์กระบวนการแล้ว ท าให้สามารถระบุสาเหตุปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ความสูญ
เปล่าจากกระบวนการ และแนวทางการแก้ไขได้ รวมถึงได้ปรับปรุงกระบวนการใหม่และสร้างระบบขึ้นมารองรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย โดยการน าเทคโนโลยี Google From Approvals เข้ามาช่วยในการด าเนินงานส่งผลให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรดังนี้  
 ด้านนโยบาย ตอบสนองนโยบาย Digital transformation และ Green University 
 ด้านการบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลจากระบบที่แสดงผลได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ หรือ ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังสามารถลดการใช้
ทรัพยากรทุกด้าน 
 ด้านการบริการ ผู้ใช้บริการทราบผลการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน การรอคอยและความผิดพลาด
จากการสื่อสาร 
 ด้านการปฏิบัติงาน ไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรในการเดินเอกสาร ลดระยะเวลาในการน าเสนอเรื่องต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา ผู้บริหารสามารถด าเนินการอนุมัติเอกสารออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา สามารถตรวจสอบ
สถานะของเอกสารที่น าเสนอได้ ประหยัดเวลาในการย้าย หรือ ค้นหาข้อมูล เกิดความคล่องตัวในการท างาน และ
เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน 
 ด้านบุคลากร มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่บุคลากรในระบบงานอ่ืน เป็นการ upskill ทักษะ
และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือให้ทุก
ระบบงานภายในคณะฯ ปรับปรุงกระบวนการและบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกัน มีความเชื่อมโยงและมีความ
คล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี Google From Approvals เป็นเครื่องมือในการด าเนินการสามารถสรุปผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น (ตารางที่ 9) ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 9 ตารางสรุปผลลัพทท์ี่เกิดขึ้นจากการปรับปรงุกระบวนการ 

ผลลัพท์ท่ีเกิดขึ้น ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ด้านนโยบาย Documentation Digital transformation, 

Green University, Paperless 
ด้านการบรหิาร ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ข้อมูลแบบ Real time 

ข้อมูลครบถ้วน 
ด้านการบริการ แจ้งผลทางเอกสาร 

ระยะรอคอยผล 4 วัน 
ระบบแจ้งผลทาง Email ทันท ี
หลังจากพิจารณาแลว้เสรจ็ 

ด้านการปฏิบัติงาน 
- เวลา 4 วันท าการ 25 นาท ี
- ขั้นตอนและกิจกรรมในกระบวนการ 9 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 
- กระดาษ 19,118 แผ่น 1,360 แผ่น 
- พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร แฟ้มเอกสาร, ห้องเก็บ

เอกสาร 
Google Drive (Online) 

- ปริมาณการส่งเอกสารผา่นตลาดนัดฯ 328 เรื่อง 182 เรื่อง 
- การบูรณาการกระบวนการรว่มกัน ไม่มีการบูรณาการ บูรณาการรว่มกันตั้งแต่ต้นกระบวนการ 
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ผลลัพท์ท่ีเกิดขึ้น ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
 จนสิ้นสดุกระบวนการ 

ด้านบุคลากร Hard Skill Up-Skill/Re-Skill , Life Long 
Learning, ใช้เครื่องมือได้ 

 
 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานสนับสนุนการวิจัย โดยการน าแนวคิด LEAN หรือ Kaizen หรือ 
แนวคิดอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์มาใช้ควบคู่กับเครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีใหม่ หรือ การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นในยุค digital disruption ซ่ึงองค์กรต้องปรับตัวให้สามารถเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ออกแบบกลยุทธ์ นโยบาย และก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
งานสนับสนุนการวิจัยจึงได้น าแนวคิด LEAN มาท างานร่วมกับเทคโนโลยี Google From Approvals มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะฯ แม้ว่าการปรับปรุงกระบวนการฯ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมี
จุดแข็งที่ยอมรับได้หลายประเด็นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจ ากัดที่เป็นปัญหา
ระดับโลกซึ่ง Google ยังคงประสบปัญหานี้และไม่สามารถแก้ไขได้ คือ การจัดการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 
นอกจากนี้การใช้เครื่องมือส่วนเสริม (Add on) Google Form Approvals ยังจ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณใน
การจัดซื้อ เนื่องจาก Google Form Approvals แบบใช้งานฟรีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ซึ่งงานสนับสนุน
การวิจัยมีปริมาณการใช้งานต่อเดือน (เฉลี่ย 94 ครั้ง/เดือน) สูงกว่าปริมาณการใช้งานที่ให้ฟรี (20 ครั้ง/เดือน) 
หากค านึงถึงผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ตลอดจนความมุ่งหวังขององค์กรที่ต้องการจะปล่อย
ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon neutral) การลดใช้กระดาษให้น้อยลง ได้ถึงร้อยละ 92.89 แม้จะมีต้นทุนราคาที่
ต้องจ่าย ยังถือว่ามีความคุ้มค่ามาก นอกจากนี้หลังจากเกิดโรคระบาดท าให้ต้องท างานที่บ้านแบบ “ออนไลน์” จึง
ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานของตน ซึ่งได้แสดงให้
เห็นไว้แล้ว ณ ที่นี้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากเช่นไร 
 
7. ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ และความยั่งยืน 

7.1. ผู้น าและผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการจัดการงานวิจัยภายในคณะฯ  
7.2. การปรับตัวอย่างรวดเร็วของผู้เกี่ยวข้อง และความพร้อมในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ มีการเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลา 
7.3. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย 
7.4. การน าแนวคิด LEAN และวงจร PDCA น ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการการ

บริหารจัดการงานสนับสนุนการวิจัย ส่งผลให้สามารถลดความสูญเปล่าจากกระบวนท างานได้ และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ 

7.5. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการ  
7.6. การบูรณาการการท างานร่วมกับระบบงานอ่ืน ๆ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการท าให้งานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ข  
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ข 

1. Google เช่น การจ ากัดพ้ืนที่การเก็บเอกสาร, การ
จัดการความเป็นสว่นของผู้ใช้งาน, ข้อจ ากัดของการตั้ง
ค่า Google form Approval, การใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อ 

การจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจดัการงานวิจัยภายในคณะฯ เพ่ือรองรับการ
ท างานแบบออนไลน์และสามารถจัดเก็บเอกสารส าคัญ
ขององค์กรได้ 

2. ทักษะการบูรณาการการท างานร่วมกัน  จัดให้มีการอมรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในคณะฯ เพ่ือผลักดันให้เกดิทักษะ จนสามารถ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการและบูรณาการรว่มกันได้ 

3. ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ศึกษา Best Practice แนวคิด ตัวอย่างและ 
- ทดลองออกแบบกระบวนงาน ประชุมติดตามผล
กระบวนการที่ออกแบบ เพ่ือให้เกิดการ Feedback 
หรือการท า AAR ร่วมกัน เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา 

 
9. ความท้าทายต่อไป  

9.1 การน าข้อมูลที่มีอยู่ (Google sheet) ไปสร้างเป็นระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัย 

9.2 ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้นักวิจัยได้รับประโยชน์
สูงสุด  
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