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ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการครุภัณฑ์วิจัยคณะแพทยศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เจ้าของผลงาน   
 1) นางอาภาภรณ์ ธรเสนา,  2) นางสาวกฤษณา ตลับกลาง,  
 3) นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า,  4) นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ 
สังกัด  หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

ประเภทผลงาน  
  (1) ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  
  (2) ด้านสนับสนุนส่งเสริม บริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
  (3)ด้านสนับสนุนกิจกรรมความสุขในองค์กร 
 
1.  ที่มาและความส าคัญท่ีจัดท าผลงานขึ้นมา   

ภารกิจของหน่วยวิจัยกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ
วิจัยได้แก่ อาคารเวชวิชชาคาร อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิกชั้น 3-4 และอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีอนุสรณ์ (สว.) ชั้น 16-17 มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 7,176 ตรม. และการบริหารจัดการครุภัณฑ์วิจัย 
ซึ่งครุภัณฑ์วิจัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยวิจัยกลางมีจ านวนมากถึงกว่า 200 เครื่อง จ าแนกประเภทตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานได้ 7 ประเภทใช้งาน ก่อนการใช้งานเครื่องมือวิจัยที่มีจ านวนการใช้งานสูง จะมีต้อง
จองใช้งานและเช็คตารางเวลาการใช้ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง ในสมุดจองใช้เครื่องมือที่จุดหน้าเครื่องของแต่ละ
เครื่องก่อน รวมไปถึงการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องเขียนใบแจ้งซ่อมด้วยตนเองที่ฝ่ายวิ จัยทุกครั้ง 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการการจองใช้เครื่องมือวิจัยและการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาสนองนโยบายการลดจ านวนการใช้กระดาษ และได้ข้อมูลการจองและแจ้งซ่อม
แบบ Real time จึงได้มีแนวคิดในการสร้างโปรแกรมจองเครื่องมือผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือใช้แทนสมุดจอง
การใช้งานที่จุดหน้าเครื่องและสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบ QR Code ซึ่งสามารถใช้บริการได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลในฐานข้อมูลพร้อมใช้งานและได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือได้การบริหารจัดการเครื่องมือวิจัยผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Real Time รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา  
    2.2 เพ่ือให้ได้แบบฟอร์มออนไลน์แจ้งซ่อมครุภัณฑ์และพ้ืนที่วิจัย (QR Code) 
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3. ใครคือลูกค้าหรือผู้รับบริการจากผลงานนี้ 
     โปรแกรมจองเครื่องมือวิจัยผ่านช่องทางออนไลน์และแบบฟอร์มออนไลน์แจ้งซ่อมครุภัณฑ์และพ้ืนที่วิจัย 
(QR Code) นั้น ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ ที่ใช้บริการพ้ืนที่และเครื่องมือวิจัยหน่วยวิจัยกลาง ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 500 คน สามารถใช้
โปรแกรมเพ่ือเป็นสื่อกลางในการจัดระเบียบการจองเครื่องมือวิจัย และเจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยกลางสามารถน า
ข้อมูลไปบริหารจัดการเครื่องมือวิจัยได้ต่อไป 
4. วิธีด าเนินการ  
หน่วยวิจัยกลาง ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมจองเครื่องมือออนไลน์ 
   4.1 พัฒนาโปรแกรมการจองใช้เครื่องมือออนไลน์ไ โดยด้รับความร่วมมือในการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมจากงานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ 
   4.2 สร้างแบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ผ่าน Google form และ Generate QR Code น าปริ้นติด
ประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่ของฝ่ายวิจัย โดยข้อมูลที่แจ้งซ่อมทั้งหมดจะปรากฏในตาราง Google sheet และ
แจ้งเตือนในอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทันที สามารถด าเนินการขั้นตอนการแจ้งงานซ่อมด าเนินงานได้ 
5. ผลการด าเนินงานและประโยชน์ของผลงาน (การเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุง
กระบวนงาน) 
ผลการใช้งานการจองเครื่องมือวิจัยผ่านระบบออนไลน์ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถเลิกใช้ทรัพยากร และ
ประหยัดกระดาษจากการปริ้นสมุดจองครุภัณฑ์วิจัยได้จริง 172 แผ่นต่อเดือน (รวมทั้งหมด 43 เครื่องที่
จ าเป็นต้องมีระบบการจอง) คิดเป็นเงินโดยประมาณ 3,000 บาทต่อปี (172 แผ่น x 12 เดือน = 2,064 แผ่น 
ค่ากระดาษแผ่นละ 0.5 สตางค์ ค่าปริ้นแผ่นละ 1 บาท รวม 3,096 บาทต่อปี)  
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายการปริ้นสมุดจองครุภัณฑ์วิจัย 

จ านวนเครื่อง ต่อเดือน กระดาษท่ีใช้ (แผ่น) ค่ากระดาษ (บาท) ค่าปริ้น (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท) 
1 1 4 2 4 6 

43 1 172 86 172 258 
43 12 2064 1032 2064 3096 

 
รวมถึงกระบวนการการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์วิจัยและพ้ืนที่ สามารถลดเวลาได้ประมาณ 5 นาทีต่อ 1 เรื่องและลด
การใช้ทรัพยากรกระดาษ (จากปกติ 1 เรื่องปกติใช้กระดาษ 1 แผ่น) เพ่ิมความสะดวกในขอใช้บริการทั้ง 2 
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการเก็บข้อมูลการบริการทั้ง 2 ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในโปรแกรม Google 
Sheet โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการคีย์ข้อมูลและได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เอามาวิเคราะห์ผลได้ 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์วิจัยและพ้ืนที่ 

จ านวนเรื่อง 
(เฉลี่ย) 

ต่อเดือน กระดาษท่ีใช้ (แผ่น) 
ค่ากระดาษ 
(บาท) 

ค่าปริ้น 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน (บาท) 

1 - 1 0.5 1 1.5 

25 1 25 12.5 25 37.5 

25 12 300 150 300 450 
 
6. มีแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องและต่อยอดผลงานอย่างไร  
เนื่องจากการจองครุภัณฑ์วิจัยและการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และพ้ืนที่นั้น เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายวิจัยจ าเป็นต้องปฏิบัติ
และเก็บข้อมูลอยู่เป็นประจ า ซึ่งครุภัณฑ์วิจัยที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายวิจัยยังมีอีกมาก ในอนาคตสามารถต่อ
ยอดไปถึงเรื่องการลงชื่อใช้งานแบบออนไลน์แทนการใช้สมุด Log book ได้ และแนวคิดนี้สามารถน ามาใช้
ทดแทนกันได้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีหน่วยงานใดที่มีขั้นตอนการท างานในลักษณะ
คล้ายกันนี้ สามารถน าวิธีการนี้ไปปรับใช้และพัฒนาผลงานให้เหมาะสมกับหน่วยงานตนเองได้ต่อไป 
 

วิธีการจองใช้เครื่องมือแบบเดิม วิธีการจองใช้เครื่องมือแบบใหม่ 

  

การปฏิบัติ : กรอกข้อมูลการจอง ลงในสมุดจองใช้
เครื่องมือที่หน้าเครื่อง 

การปฏิบัติ : กรอกข้อมูลการจอง ลงในโปรแกรมจอง
ใช้เครื่องมือแบบออนไลน์ 
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบวิธีการจองใช้เครื่องมือแบบเดิมและแบบใหม่ 
 

วิธีการแจ้งซ่อมแบบเดิม วิธีการแจ้งซ่อมแบบใหม่ 
 
 
 

 
 

การปฏิบัติ : กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมที่ฝ่ายวิจัย การปฏิบัติ : กรอกข้อมูลการแจ้งซ่อมผ่านแบบฟอร์ม
ออนไลน์ด้วยวิธี Scan QR code 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์วิจัยและพ้ืนที่แบบเดิมและแบบใหม่ 


