การปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก
โดยใช้แนวคิดลีน (Lean Project)
โดย กองบริหารศูนย์พัทยา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จากวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา “สถาบันทางวิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC
และการพัฒนาประเทศ” ได้กาหนด พันธกิจ ในการให้บริการวิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC หากแต่การ
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ที่ผ่านมา
พบว่า ผลการประเมินระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของกระบวนการจัดฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยังไม่ถึงดีที่สุด หรือมากที่สุด ดังนั้น การปรับปรุง กระบวนการจัดโครงการฯ
จึงเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองบริหารศูนย์พัทยา
การปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก โดยใช้แนวคิดลีน (Lean
Project) จึ ง เกิด ขึ้ น เพื่อ ลดขั้ น ตอนการทางาน ให้ มี ค วามรวดเร็ว ทั้ ง ต่ อ ผู้ ใ ห้ แ ละผู้ รั บ บริ การ อี ก ทั้ง ยั ง ช่ ว ย
ทรัพยากรทั้งคน เวลา งบประมาณ ได้อีกด้วย โดยจากวิเคราะห์กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในภาคตะวันออก จะสามารถจาแนกลูกค้า/ผู้รับบริการ สิ่งที่ลูกค้า/ผู้รับบริการคาดหวัง คุณค่าที่ลูกค้า/
ผู้รับบริการจะได้รับ และกระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยการใช้แนวคิดลีน (Lean Project) ได้ตามตาราง ดังนี้
ลูกค้า/ผู้รับบริการ

สิ่งที่ลูกค้า/
ผู้รับบริการคาดหวัง

- ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
- บุคลากรหน่วยงาน
ทักษะต่างๆ ที่
ภาครัฐ
สอดคล้อง
- บุคลากรทางการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา
- ภาคอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออก

คุณค่าที่ลูกค้า/
ผู้รับบริการ จะได้รับ

กระบวนการที่สร้างคุณค่า
โดยการใช้แนวคิดลีน
(Lean Project)
กระบวนการให้บริการ - ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
วิชาการที่รวดเร็ว
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ตรงตามความต้องการ - ทาแบบฟอร์มบันทึกการ
และเป็นประโยชน์
ลงทะเบียนสาเร็จรูป และแขวน
ไว้บนเว็บไซต์ แทนการจัดทา
หนังสือเวียน
- ทาแบบฟอร์มการประเมิน
โครงการสาเร็จรูป
- รายงานสรุปผลการจัด
โครงการบริการวิชาการได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว
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วัตถุประสงค์การใช้แนวคิดลีน (Lean Project)
๑. เพื่อลดระยะเวลาการดาเนินงานในบางขั้นตอนที่มีระยะเวลาการดาเนินงาน และระยะเวลารอผลการ
ดาเนินงานที่ใช้เวลามาก
๒. เพื่อนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางาน
๓. เพื่อประหยัดทรัพยากร
การดาเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาและชี้แจงแนวทางกับผู้เกี่ยวข้อง
๒. สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
๓. วิเคราะห์กระบวนการทางานเพื่อค้นหากระบวนการที่ทาให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทางาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ลดขั้นตอนการดาเนินงาน
๒. นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การทางานรวดเร็วขึ้น
๓. ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
๔. ประหยัดทรัพยากร
๕. มีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
วิเคราะห์ขั้นตอนการล่าช้า (ความสูญเปล่า) ของกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาค
ตะวันออก
กองบริหารศูนย์พัทยา ได้วิเคราะห์ กระบวนการจัดโครงการบริการวิช าการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ขั้นตอนที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าของกระบวนการอยู่ในขั้นตอน ๓ ขั้นตอน
หลักๆ ได้แก่
๑. การส่งเอกสารขออนุมัติ
๒. การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
๓. การประเมินผลการจัดทาโครงการ
ต่อมา ได้วิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการ พบว่าเกิดความสูญเสีย ๗ ประการ ดังนี้
๑. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) ได้แก่ การผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารรับสมัคร แบบประเมินผลการจัดโครงการมากเกินไป
๒. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) เมื่อเอกสารการรับสมัคร หรือแบบ
ประเมินผลการจัดโครงการ ที่ได้รับกลับมาแล้ว จะต้องนามาเก็บไว้ในสานักงานเพื่อรอการจัดทาผลการประเมิน
โครงการแล้วเสร็จ ก่อให้เกิดผลเสีย เช่น เสียเวลา ทรัพยากร และแรงงานโดยไม่จาเป็น เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
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๓. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) การขนส่งหรือการเคลื่อนที่ที่มากเกินไปโดยไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า เช่น สูญเสียเวลาในการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารรับสมัคร ต้นทุนในการส่งไปรษณีย์
ส่งโดยรถยนต์ราชการ ทาให้เกิดค่าขนย้ายมากขึ้นจากค่าเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ค่าอุปกรณ์ขนย้าย รวมทั้งค่า
บารุงรักษารถยนต์ราชการ โดยกระบวนการขนย้ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของการ
ผลิต
๔. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) การมีกระบวนขั้นตอนมาก จะเกิดความสูญเสีย
เนื่ องจากการเคลื่ อนไหว ในเรื่ องระยะเวลา แรงงานมากขึ้น เช่ น การค้นหาเอกสารรับสมัคร เอกสารแบบ
ประเมินในแฟ้ม
๕. ความสู ญเสีย เนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) การผลิตเอกสารผิดซ้ามากเกินไป ทาให้
สูญเสียทรัพยากรกระดาษ หมึกพิมพ์
๖. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) การรอคอยที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลัก ได้แก่ รอคอย
การอนุมัติโครงการ การรอรับเอกสารการสมัครเข้าโครงการ การรอการประเมินผลการจัดโครงการให้แล้วเสร็จ
๗. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) คือ การส่งมอบล่าช้ากว่ากาหนดทาให้เสียเวลาและ
แรงงานในการแก้ไขปัญหา เช่น การรับสมัครโครงการทางเอกสาร ต้องใช้แรงงาน เวลา ในการตรวจเอกสารและ
พิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร ที่อาจมีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ทาให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานไปสู่ขั้นตอนอื่น
การลดความสูญเปล่าของกระบวนการด้วยการใช้แนวคิดลีน (Lean Project)
กองบริหารศูนย์พัทยา ใช้แนวคิดลีน (Lean Project) ด้วย Value Stream Mapping (VSM) เพื่อ
ประเมินว่าขั้นตอนใดสร้างคุณค่าหรือไม่สร้างคุณค่า เพื่อ ลดความสูญเปล่าของกระบวนการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก ด้วยการใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการทางาน ที่จะแสดงให้เห็นถึง
แผนผังการไหลของกระบวนงานดังนี้
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การกระทา
การปฏิบัติงาน (Operation)

สัญลักษณ์

ตัวอย่างการกระทา
- การเขียนโครงการ/การประชุมอนุมัติแผน
- การประชาสัมพันธ์โครงการ
- การรับสมัคร
- การประเมินผลโครงการ
- การเสนอขออนุมัติโครงการไปยังผู้มีอานาจ/
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
- การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
ทางไปรษณีย์/ทางรถยนต์ราชการไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
- การรอคอยผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ให้แล้วเสร็จ
- การรอคอยให้เอกสารไปถึงอีกบุคคลหนึ่ง
- การรออนุมัติ
- การรอการตอบกลับในการสมัคร
- การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- การพิจารณาอนุมัติ
- เอกสารถูกจัดเก็บ
- การติดวันหยุดต้องรอวันทาการถัดไป

การเคลื่อนย้าย (Transportation)

การรอคอย (Delay)

การตรวจสอบ (Inspection)
การเก็บ (Storage)
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แผนผังแสดงการไหลของกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกก่อนใช้หลัก
แนวคิดแบบลีน
ขั้นตอนการทางาน
๑. จัดทาแผนการฝึกอบรม
ประจาปี
๒. ขออนุมัติแผนการจัด
ฝึกอบรม
๓. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดฝึกอบรมตามแผนฯ

ผังงาน
จัดทำแผนกำรฝึ กอบรม
ประจำปี
ขออนุมตั ิแผน

ระยะเวลา
อธิบาย
๓๐ วัน
จัดทาแผนการ
ฝึกอบรมก่อนจะเริ่ม
ปีงบประมาณใหม่
๓ วัน
ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
๒ วัน

เขียนโครงกำร

๔. ประสานงานวิทยากร

๗ วัน
ประสำนงำนวิทยำกร

๕. เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

๑๔ วัน
ขออนุมตั ิ

๖. ประชาสัมพันธ์โครงการ

๓๐ วัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ

๗. ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการตามแผน

ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการตามแผน

๘. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการบริการ

จัดทาสรุปผลการจัดโครงการ

๙. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
ต่อผู้บังคับบัญชา

รายงานผล

๑ วัน/๒
วัน/๓
เดือน
๑ วัน
๑ วัน

เขียนโครงการตาม
แผนการจัดฝึกอบรม
เพื่อเตรียมขออนุมัติ
งบประมาณ
ประสานงาน นัดหมาย
วันกับวิทยากรแต่ละ
หลักสูตร
ตั้งเรื่องขออนุมัติ
งบประมาณ จนกระทั่ง
ได้รับอนุมัติโครงการ
ในระหว่างการอนุมัติ
โครงการก็ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาการดาเนิน
โครงการขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหลักสูตร
สรุปผลสารวจความพึง
พอใจ
รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ

จากการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกใน
สภาพปัจจุบันเพื่อนามาออกแบบจาลองกระบวนการทางานภายในกระบวนการใหม่โดยใช้แนวคิดลีน
5

พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการที่มีความสูญเปล่าจากกระดาษ ทาด้วยมือ (Manual) เป็นการใช้ E-mail,
website และกูเกิลฟอร์ม ใน ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. การส่งเอกสารขออนุมัติ
๒. การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
๓. การประเมินผลการจัดทาโครงการ
ตารางเปรียบเทียบแผนผังการไหลของกระบวนการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกก่อนและหลังการใช้แนวคิดลีน (Lean Project)
กิจกรรมก่อน
(Activities)

ประเภทของกิจกรรม

A) รวบรวมข้อมูลการจัดทาแผนฝึกอบรม
ประจาปี (๗ วัน)
B) จัดทาร่างแผนการจัดฝึกอบรม
(๒ วัน)
C) ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องการจัดทาแผน
ฝึกอบรมประจาปี (๑ วัน)
D) ปรับปรุงร่างแผนฝึกอบรมประจาปี
(๓ วัน)
E) ประชุมเสนอแผนฝึกอบรมประจาปี
(๑ วัน)
F) จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติแผน
ฝึกอบรมประจาปี (๑ วัน)
G) ส่งให้ผู้บริหารลงนาม (๑ วัน)
H) รอการอนุมัติ (๑ วัน)
I) ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (๑ วัน)
J) ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบ (๑ วัน)

กิจกรรมด้วยการใช้แนวคิดลีน
(Activities)
A) รวบรวมข้อมูลการจัดทาแผน
ฝึกอบรมประจาปี (๗ วัน)
B) จัดทาร่างแผนการจัดฝึกอบรม
(๒ วัน)

C) ประชุมเสนอแผนฝึกอบรม
ประจาปี (๑ วัน)
D) จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติแผน
ฝึกอบรมประจาปี (๑ วัน)
E) ส่งให้ผู้บริหารลงนาม (๑ วัน)
F) รอการอนุมัติ (๑ วัน)
G) ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (๑ วัน)
H) ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบ (๑
วัน)
I) เขียนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนฝึกอบรมประจาปี (๒ วัน)
J) ประสานงานวิทยากรในเบื้องต้น
(๖ วัน)
K) จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติ

K) เขียนโครงการและงบประมาณตาม
แผนฝึกอบรมประจาปี (๒ วัน)
L) ประสานงานวิทยากรในเบื้องต้น
(๖ วัน)
M) จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ
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กิจกรรมก่อน
(Activities)

ประเภทของกิจกรรม

และงบประมาณ (๑ วัน)

กิจกรรมด้วยการใช้แนวคิดลีน
(Activities)
โครงการและงบประมาณ + จัดทา
เอกสารยืมเงินสารองจ่ายโครงการ
(๑ วัน)
L) ส่งให้หัวหน้างานบริหารศูนย์
พัทยาตรวจสอบ
(๑ วัน ณ มธ. ศูนย์พัทยา)
M) เสนอให้ผู้อานวยการกอง
บริหารศูนย์พัทยาพิจารณา
กลั่นกรอง (๑ วัน ณ มธ.ศูนย์
พัทยา/มธ.ศูนย์รังสิต)
N) เสนอผู้บริหารอนุมัติตามลาดับ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์
พัทยา (๑ วัน ณ มธ. ศูนย์พัทยา)

N) ส่งให้หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
ตรวจสอบ (๑ วัน ณ มธ. ศูนย์พัทยา)
O) เสนอให้ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์
พัทยาพิจารณากลั่นกรอง (๑ วัน ณ มธ.
ศูนย์พัทยา/มธ.ศูนย์รังสิต)
P) เสนอผู้บริหารอนุมัติตามลาดับ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
(๑ วัน ณ มธ.ศูนย์พัทยา)
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และศูนย์พัทยา (๒ วัน ณ มธ.ศูนย์รังสิต/
มธ.ท่าพระจันทร์)
Q) ส่งเอกสารขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณไปยังกองคลังเพื่อพิจารณา
อนุมัติ (๓ วัน ส่งไป มธ.ศูนย์รังสิต)

O) ส่งเอกสารขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ+เอกสารยืมเงินไป
ยังกองคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ (๓
วัน ส่งไป มธ.ศูนย์รังสิต)
P) รอเอกสารอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ + เงินยืม (๗ วัน ณ
มธ.ศูนย์รังสิต)

R) รอเอกสารอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ (๗ วัน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)
S) จัดทาหนังสือขอยืมเงินทดรองจ่าย
รวมถึงเสนอผู้บริหารลงนามกากับ
(๑ วัน)
T) ส่งเอกสารขอยืมเงินไปยังงานการเงิน
(๒ วัน)
U) รอรับเงินยืม (ก่อนดาเนินโครงการ ๓
วัน)

Q) รอรับเงินยืม (ก่อนดาเนิน
โครงการ ๓ วัน)
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กิจกรรมก่อน
(Activities)

ประเภทของกิจกรรม

V) จัดทาหนังสือราชการเชิญให้เข้าร่วม
โครงการ ใบตอบรับ/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ (๒ วัน)

กิจกรรมด้วยการใช้แนวคิดลีน
(Activities)
R) จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
เชิญให้เข้าร่วมโครงการ / กูเกิล
ฟอร์ม/QR Quote สมัครเข้าร่วม
โครงการ (๒ วัน)
S) เสนอหัวหน้างาน/ผู้อานวยการ/
ผู้ช่วยฯ กลั่นกรองทาง E-mail
หรือ line (๑ วัน)

W) เสนอหัวหน้างาน/ผู้อานวยการ
กลั่นกรองและส่งให้ผู้บริหารลงนาม (๒
วัน)
X) สาเนาเอกสารประชาสัมพันธ์ /
หนังสือราชการเชิญให้เข้าร่วมโครงการ
ใบตอบรับใส่ซอง (2 วัน)
Y) จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทาง
ไปรษณีย์ (เอกสารแนบ โครงการ+
กาหนดการ แบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการ) / ใช้รถยนต์ราชการไปส่งยัง
หน่วยงานเอง (๒ วัน)

T) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เชิญให้
เข้าร่วมโครงการ / กูเกิลฟอร์ม/QR
Quote สมัครเข้าร่วมโครงการ ขึ้น
เว็บไซต์ / ส่งทางอีเมล์/กลุ่ม Line
ไปยังหน่วยงานที่มีฐานข้อมูล (๑
วัน)
U) รอผู้สนใจตอบกลับ (๑๐ วัน)

Z) รอผู้สนใจตอบกลับ (๑๐ วัน)
AA) รวบรวมเอกสารตอบรับการเข้าร่วม
การอบรม (ตอบกลับโดยใช้ช่องทาง
ไปรษณีย์ / โทรสาร) บันทึกลงระบบ
Excel (๑๐ วัน)
AB) ตรวจสอบเอกสารตอบรับการยืนยัน
เข้าร่วมการอบรม (๓ วัน)
AC) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
อบรม (๑ วัน)
AD) จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรและแบบ
ตอบรับ/แบบสอบถาม/ประวัติ/เอกสาร
(๓ วัน)

V) ตอบรับและประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรม (๑ วัน)
W) จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรและ
แบบตอบรับ/แบบสอบถาม/
ประวัติ/เอกสาร (๓ วัน)
X) เสนอหัวหน้างาน/ผู้อานวยการ
กลั่นกรองและส่งให้ผู้บริหารลงนาม
(๒ วัน)

AE) เสนอหัวหน้างาน/ผู้อานวยการกลั่น
รองและส่งให้ผู้บริหารลงนาม (๒ วัน)
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กิจกรรมก่อน
(Activities)

ประเภทของกิจกรรม

AF) ส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดของวิทยากร (๑ วัน)
AG) ดาเนินการเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย (๑ วัน)
AH) จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
(ใบเสนอราคา/ขออนุมัติงบประมาณฯ/
(๓ วัน)
-ว.๑๑๙ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เงินยืม
ทดลองจ่าย เพื่อดาเนินการจัดจ้างทา
เอกสารประกอบการอบรม
(หมายเหตุ เงินทดรองสามารถเบิกจ่าย
ก่อนดาเนินโครงการ ๓ วันทาการ)
(เมื่อได้รับอนุมัติ ดาเนินส่งของ/ตรวจรับ)

กิจกรรมด้วยการใช้แนวคิดลีน
(Activities)
Y) ส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดของวิทยากร (๑ วัน)
Z) ดาเนินการเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย (๑ วัน)
AA) จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ (ใบเสนอราคา/ขอ
อนุมัติงบประมาณฯ/ (๓ วัน)
-ว.๑๑๙ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินยืมทดลองจ่าย เพื่อดาเนินการ
จัดจ้างทาเอกสารประกอบการ
อบรม (หมายเหตุ เงินทดรอง
สามารถเบิกจ่ายก่อนดาเนิน
โครงการ ๓ วันทาการ) (เมื่อได้รับ
อนุมัติ ดาเนินส่งของ/ตรวจรับ)
AB) จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
- ขอใช้สถานที่/อุปกรณ์/ป้าย
- ขอใช้รถ
- อาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม
(๒ วัน)
AC) จัดเตรียมพิธี เปิด-ปิด และ
มอบวุฒิบัตร (๒ วัน)
- ประสานงาน/ร่างคากล่าว/
หนังสือเชิญผู้กล่าวรายงาน
- ประสานงาน/ร่างคากล่าว/
หนังสือเชิญ ประธานในพิธีเปิด
AD) ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ
๑ วัน/๒ วัน/๓ เดือน
(ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

AI) จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ฯลฯ
- ขอใช้สถานที่/อุปกรณ์/ป้าย
- ขอใช้รถ
- อาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม
(๒ วัน)
AJ) จัดเตรียมพิธี เปิด-ปิด และมอบ
วุฒิบัตร (๒ วัน)
- ประสานงาน/ร่างคากล่าว/หนังสือเชิญ
ผู้กล่าวรายงาน
- ประสานงาน/ร่างคากล่าว/หนังสือเชิญ
ประธานในพิธีเปิด
AK) ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ
๑ วัน/๒ วัน/๓ เดือน
(ระยะเวลาการดาเนินโครงการขึ้นอยู่กับ
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กิจกรรมก่อน
(Activities)

ประเภทของกิจกรรม

ประเภทของหลักสูตร)
AL) จัดทาเอกสารแบบประเมินผลและ
ติดตามผลการดาเนินงานในการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แจก
และเก็บจากผู้รับบริการ (๑ วัน)
AM) บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลใน
ระบบ Excel (๔ วัน)
AN) สรุปผลการจัดโครงการและสรุปผล
การการใช้งบประมาณ (๒ วัน)

กิจกรรมด้วยการใช้แนวคิดลีน
(Activities)
ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตร)
AE) จัดทา QR Code เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน์ (๑ วัน)

AF) สรุปผลการจัดโครงการ
อัตโนมัติ และสรุปผลการการใช้
งบประมาณ (๑ วัน)
AG) เสนอผลการสรุปผลการ
ดาเนินโครงการให้ผู้บริหาร
พิจารณา (๑ วัน)
AH) ส่งสรุปผลด้านการใช้
งบประมาณไปยังกองคลัง (๑ วัน)
AI) ส่งรายงานสรุปผลการจัด
โครงการต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ
(๑ วัน)
AJ) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
(เอกสารน้อยกว่า) (๑ วัน)

AO) เสนอผลการสรุปผลการดาเนิน
โครงการให้ผู้บริหารพิจารณา
(๑ วัน)
AP) ส่งสรุปผลด้านการใช้งบประมาณไป
ยังกองคลัง (๑ วัน)
AQ) ส่งรายงานสรุปผลการจัดโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชารับทราบ (๑ วัน)
AR) จัดเก็บเอกสารทุกชนิดเข้าแฟ้ม ได้แก่
โครงการ เอกสารประชาสัมพันธ์ ใบสมัคร
ใบตอบรับ แบบประเมินผลโครงการ ฯลฯ
(๒ วัน)
รวมระยะเวลากระบวนการ ๑๐๙ วัน

รวมระยะเวลากระบวนการ ๗๖ วัน

แทนการไหลของกระบวนการก่อนลีน

แทนการไหลของกระบวนการหลังลีน
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สรุปผลที่ได้จากการดาเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางจัดกระบวนการทางาน โดยใช้หลักแนวคิดแบบลีน
(Lean Project)
จากการดาเนินงานในการปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก
โดยใช้หลักแนวคิดแบบลีน (Lean Project) สามารถสรุปผลการดาเนินงานโดยนาผลก่อนการปรับปรุงมา
เปรียบเทียบกับผลหลังจากปรับปรุง ซึ่งได้ผลดังตารางข้างล่างนี้
หัวข้อการปรับปรุง
จานวนกิจกรรม
เวลาทั้งหมดในการทากิจกรรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทางาน

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

๔๔

๓๖

๑๐๙ วัน

๗๖ วัน

เวลาในการทากิจกรรมลดลง

๔
google form, QR
Quote, E-mail,
website

ไม่เปลี่ยนแปลง (ลด พขร.)
ใช้ระบบ google form, QR
Quote, E-mail, website
ช่วยลดกระบวนงาน

๕
กรอกข้อมูลเอง
Manual, จัดทา
เอกสารสิ่งพิมพ์

การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมลดลง

จากตาราง พบว่า กองบริ หารศูนย์ พัทยา ใช้ห ลักแนวคิดแบบลี น (Lean Project) มาปรับปรุง
กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก สามารถลดจานวนกิจกรรมจาก ๔๔ กิจกรรม
เหลือ ๓๖ กิจกรรม ลดระยะเวลาในการทากิจกรรมจาก ๑๐๙ วัน เหลือ ๗๖ วัน ลดบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก ๕
คน เหลือ ๔ คน โดยก่อนปรับปรุงใช้วิธีการทางาน Manual เป็นการใช้ google form, QR Quote, E-mail,
website มาช่วย
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ตารางปริมาณค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้แนวคิดลีน (Lean Project)
จากการดาเนินงานในการปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก
โดยใช้หลักแนวคิดแบบลีน (Lean Project) สามารถสรุปผลการลดค่าใช้จ่าย ดังตารางข้างล่างนี้

ทรัพยากร
กระดาษ A4 สาหรับการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การ
รับสมัคร แบบประเมิน
แบบฟอร์มต่างๆ และเอกสาร
เพิ่มเติม เช่น แบบฟอร์มขอใช้
รถ แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์
กระดาษรับแฟกซ์ กระดาษที่
พิมพ์แบบตอบรับเมื่อ
ผู้รับบริการส่งมายังอีเมล์
ค่าส่งไปรษณียภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์
ราชการส่งเอกสาร

ปริมาณการใช้
ต่อโครงการ/
หลักสูตร

ปริมาณการใช้ต่อ
ปีงบประมาณ

ราคา/แผ่น
(ฉบับ)

ค่าใช้จ่ายต่อ
โครงการ/
หลักสูตร

๑,๘๐๐ แผ่น

๑๒,๖๐๐ แผ่น

๐.๒๓ บาท

๔๑๔ บาท

๒,๘๙๘ บาท

๗๐๐ แผ่น ๐.๒๓ บาท

๒๓ บาท

๑๖๗ บาท

๕ บาท

๓๕๐ บาท

๒,๔๕๐ บาท

๔๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๕,๖๐๐ บาท

๑๐๐ แผ่น

๗๐ ฉบับ

๔๙๐ ฉบับ

๒ ครั้ง

๑๔ ครั้ง

ค่าใช้จ่ายต่อ
ปีงบประมาณ

๑,๕๘๗ บาท ๑๑,๑๐๙ บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เป็นฐานข้อมูลการจัดทาโครงการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๗ โครงการ ๖ หลักสูตร
๑. ปริมาณการใช้กระดาษ A๔ สาหรับพิมพ์เอกสาร
๑.๑ เอกสาร หนังสือเชิญประชุม,ร่างแผนฝึกอบรมประจาปี, เพื่อขออนุมัติแผนฝึกอบรมประจาปี,
ขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ,หนังสือเชิญวิทยากร,แบบตอบรับวิทยากร)
๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ (หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ,แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ,โครงการ,กาหนดการ)
๑.๓ การลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมโครงการและการดาเนินโครงการ (แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ,ใบ
ลงทะเบียนการอบรม,เอกสารประกอบการอบรม,แบบทดสอบประเมินผลก่อนการอบรม,คากล่าว)
๑.๔ การประเมินผลหลังการอบรม (แบบประเมินผลและติดตามผลการดาเนินงานในการจัดทาโครงการ, แบบสรุปผล
การประเมินในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ)
๒. แบบฟอร์มต่างๆ และเอกสารเพิ่มเติม (แบบฟอร์มต่างๆ และเอกสารเพิ่มเติม เช่น แบบฟอร์มขอใช้รถ แบบฟอร์มส่ง
ไปรษณีย์ กระดาษรับแฟกซ์ กระดาษที่พิมพ์แบบตอบรับเมื่อผูร้ ับรับส่งมายังอีเมล์
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จากตาราง พบว่า กองบริ หารศูนย์พัทยา ใช้ห ลักแนวคิดแบบลี น (Lean Project) มาปรับปรุง
กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก สามารถลดการใช้ทรัพยากรได้จานวนมาก คิด
เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโครงการละ ๑,๕๘๗ บาท เฉลี่ยลดค่าใช้จ่ายต่อปีงบประมาณได้จานวน ๑๑,๑๐๙ บาท
**************************
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