คํานํา

งานวิเคราะหเพื่อการพัฒ นาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ
บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless นี้ จัดทําขึ้นเพื่อการพัฒนา
ระบบการประชุมจากการประชุมจากกระดาษเปลี่ยนเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยการนําระบบสารสนเทศ
มาประยุกตใชในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ Paperless และดวยสํานักงาน
อธิการบดีไดรับการรับรองวาเปนสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือ Green Office จากกรมสงเสริม
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดลอม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ซึ่งเปน การประกัน ได วาสํานั กงานจะ
สามารถตอบสนองเปาหมายของมหาวิทยาลัยในการเปน Green University หรือมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนได
ในระยะยาวและยั่งยืนตอไป
ทั้งนี้หนวยเลขานุการผูบริหาร ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน และ
เพื่ อการพั ฒ นาระบบการประชุมฯ ให มีความทัน สมัย ทันยุคดิจิตอล ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless เปนการจัดการประชุมโดยไมใชกระดาษ และสามารถใชเปนตนแบบของ
การจัดการประชุมตางๆ ของสํานักงานอธิการบดี หรือ มหาวิทยาลัยดวยได
สุด ท ายนี้ ห วังเป น อย างยิ่ งว างานวิเคราะห เพื่ อการพัฒ นาระบบการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลแบบ Paperless จะมี ป ระโยชน ต อ ผู ที่ ต อ งการศึ ก ษาหรื อ นํ าแนวทางไปปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทํางานในการประชุมตางๆ ในองคกรหรือหนวยงานตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการวิเคราะหเพื่อการพัฒนา
หนวยเลขานุการผูบริหาร งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย สังกัดกองบริหารงานทั่วไป สํานักงาน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป น หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น และรั บ ผิ ด ชอบในด า นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ (ที่ประชุมทีมผูบริหาร) จากการดําเนินการจัดการประชุมจาก
อดีตที่ผานมา มีการใชเอกสารประกอบการประชุมเปนจํานวนมากซึ่งการประชุมจะเกิดขึ้นเปนประจําเดือนละ
2-4 ครั้ง ตามแตนโยบายของคณะกรรมการฯ หรือตามความจําเปนเรงดวน เพื่อการหารือใหไดขอยุติและนํา
แนวทางหรือนโยบายไปปฏิบัติตอไป โดยผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมจะตองรับผิดชอบจัดทําระเบียบ
วาระการประชุม จัดแฟมการประชุม รวมทั้งทําจดหมายเชิญประชุม เพื่อใหผูเขารวมการประชุมทราบและ
เตรีย มขอมู ลประชุมในสวนที่เกี่ย วข อง โดยการประชุมในแตละครั้งจะสิ้น เปลื องทรัพยากรอยางมาก เช น
ปริมาณกระดาษที่ใชประกอบการประชุม เจาหนาที่ที่ใชจัดเตรียมแฟมการประชุม ระยะเวลาในการจัดเตรียม
ระเบียบวาระและแฟมการประชุม เปนตน ซึ่งหากมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานเพื่อ
อํานวยความสะดวกและมาจัดการระบบการประชุมซึ่งจะทําใหผูบริหารไดรับความสะดวกในการบริหารงาน
มากขึ้น อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการประชุมลงได
ตามที่ “กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําเกณฑ
สํ านั ก งานสี เ ขี ย วขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต อ ป ญ หาสิ่ งแวดล อ มที่ สํ า คั ญ ในป จ จุ บั น คื อ ภาวะโลกร อ น โดยมี
วัตถุประสงคที่จะชวยใหสํานักงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน มีการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และใชเปน
แนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ เตรียมความพรอมสู
สํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับสากล”(สยาม อรุณศรีมรกต และคณะทํางาน : 2558 หนา 9)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดีซึ่งเปนหนวยงานที่ผานการรับรองวาเปนสํานักงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยในป 2557 ไดเขารวมโครงการปแรก และผลการประเมินปรากฏวาเปนสํานักงานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับดี โลเงิน และในป 2558 เขารวมโครงการฯ และผลการประเมินปรากฏวา เป น
สํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับดีเยี่ยม โลทอง และเพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย Green Office
อยางยั่งยืน และบูรณาการกับทุกหนวยงานของสํานักงานอธิการบดีซึ่งจะขยายผลการดําเนินงานไปยังสวนงาน
ตางๆ ตามแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกดวย และจากนโยบายของผูบริหารที่มีดําริใหการ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มีการลดปริมาณการใชกระดาษในการจัดประชุม
ลงนั้น งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย กองบริหารงานทั่วไป ไดรับนโยบายมาปฏิบัติโดยมีแนวคิดในการ
นําระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting มาใชในการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถ
ประชุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถเรียกดูขอมูล สั่งพิมพเอกสารในสวนที่ตองการจากระบบ มี
ผูดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งระบบดังกลาวสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การ
1

สงหนังสือเชิญประชุม การบริหารการประชุม จัดเก็บ รวมทั้งการสืบคนเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสาร
อิเล็ กทรอนิ กส ย อ นหลั งได ซึ่ งเป น การพั ฒ นางานด านประชุ ม เพื่ อให ก ารประชุ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ขอ มู ล
ครบถวน และรวดเร็ว พรอมทั้งสามารถเขาถึงขอมูลอื่นๆ ไดเทาที่จําเปน ตลอดจนการเรียกดูวาระการประชุม
ยอนหลังทํ าให สามารถประหยั ด ทรั พยากร งบประมาณ เวลา และกําลั งคน ในการปฏิ บัติงานลงได โดย
กําหนดเปาหมายการไมใชกระดาษในการประชุมอยูที่รอยละ 85 ของการประชุมในแตละครั้ง ทั้งนี้จะเปน
การสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาฐานขอมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานสีเขียว Green
Office และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนา
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ Paperless โดย
ใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e – Meeting System)
2. เพื่อบริหารจัดการประชุมผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e – Meeting System)
3. เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดระยะเวลาและลดปริมาณการใชกระดาษที่เกิดขึ้นจากการประชุม
1.3 แนวคิดและขอบขายในการพัฒนา
แนวความคิดที่กอใหเกิดการพัฒ นานั้นเกิดขึ้นจากการปรับปรุงการทํางาน คือ การดําเนินการเพื่อ
ทบทวนงาน กระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบวาสิ่งใดสมควรไดรับการพัฒนาหรือ
ปรับ ปรุงใหมเพื่อให การปฏิ บั ติงานอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพ (Efficiency) และมีป ระสิทธิผ ล (Effectiveness)
มากขึ้น (รศ.ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน .2556)
ดวยแนวคิดในการทํา Paperless ที่จะนํามาใชในหนวยเลขานุการผูบริหารนั้น เกิดจากความตองการ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารของหนวยงานใหสามารถตอบสนองตอความคุมคาในการ
ปฏิ บั ติ งานให มีความรวดเร็ ว ถู กต อง และแมน ยํามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยสรางระบบในการปฏิบั ติงาน ทํ าให
ประหยัดเวลา และลดปริมาณกระดาษที่เกิดจากการทําแฟมประกอบการประชุม ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากกระดาษจํ า นวนมากที่ ต อ งใช ในแต ล ะครั้งตลอดทั้ งป รวมถึ งค าใช จ ายด านบุ ค ลากรที่ ต อ งใช ในการ
ประสานงานดานเอกสารในหลายๆ ขั้นตอน สําหรับประโยชนจากการทํา Paperless นั้นจะเห็นผลไดชัดกับ
องคกรที่ตองการเพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสํานักงานในอนาคตตอไป
สําหรับขอบขายในการพัฒนานี้เปนการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่ง
เปนการประชุมผูบริหารภายในสํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตศาลายา ดวยการนําเอาระบบ e - Meeting มา
ใชงานโดยการแปลงไฟลเอกสารที่ใชประกอบการประชุมทั้งหมดใหเปน Adobe Acrobat (PDF) เสมือนการ
นําแฟมที่ใชในการประชุม 1 แฟมเขาไปอยูในคอมพิวเตอร
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1.4 ประโยชนการวิเคราะหตอการพัฒนางานในหนาที่
1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส (e - Meeting) ที่ใชสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
2. ชวยบริหารจัดการเอกสารที่ใชประกอบการประชุม
3. สํานักงานอธิการบดีสามารถประหยัดทรัพยากร คาใชจาย และชวยในการบริหารจัดการเวลาในการ
ประชุม
4. สํานักงานอธิการบดีมีระบบฐานขอมูลการประชุมที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนไดสะดวก
และรวดเร็ว
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
ความหมาย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
การประชุม ถือเป นภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งขององคกร เนื่องจากเปน การระดมความคิด ในการ
วางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จผลตามเปาหมาย
ดังนั้น การจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุมที่กระชับรัดกุม ครบถวน ถูกตอง ตรงประเด็นจะสนอง
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมบรรลุความมุงหมายไดดีที่สุด
การประชุม หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี
เปนประธาน รวมดวย รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝายตางๆ เปนกรรมการ และผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
รวมทั้งผูท ี่มาชี้แจงตามระเบียบวาระตางๆ ซึ่งอยูในที่ประชุม
ความสําคั ญของการประชุม คือ เพื่อกําหนดนโยบายทางการบริหารดวยการดําเนินการประชุมให
บรรลุเพื่ อหาข อยุติ พรอมแนวทางการพั ฒ นาและแก ไขรวมทั้งกําหนดนโยบายต างๆ ทางการบริห ารเพื่ อ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หรือการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล หรือการประชุมอื่นๆ
และนํานโยบายประกาศใชตอไป
ความสําคัญของเลขานุการที่ประชุม คือ ผูที่ดําเนินการจัดการประชุมหรือเตรียมความพรอมตางๆ ใน
ที่ประชุม และที่สําคัญที่สุดจดบันทึกรายงานการประชุม สรุป และสงมติที่ประชุมคืนใหสวนงานตนเรื่องตอไป
เลขานุการที่ประชุม คือ เจาหนาที่หรือเลขานุการผูบริหารที่ไดรับมอบหมายโดยมีหนาที่เตรียมความ
พรอม เพื่อใหการประชุม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เริ่มตั้งแตกอนการ
ประชุม ระหวางการประชุม หลังการประชุมและเพื่อการประชุมครั้งตอไป การเตรียมการเริ่มตั้งแตจัดเตรียม
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สถานที่ประชุม ซึ่งในการประชุมแตละครั้งอาจจะแตกตางกัน เชน จํานวนผูเขาประชุม ลักษณะการประชุม
วัตถุประสงคของการประชุม โดยฝายเลขานุการที่ประชุมมีหนาที่ศึกษาขอมูลเบื้องตนของการประชุม เชน จะ
ประชุ มเรื่องอะไร มีระเบี ยบวาระการประชุมอะไรบ าง (เพื่อจัด เตรียมขอมูล และเอกสารประกอบ) ผูเข า
ประชุมเปนใครบาง ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะสม สมควรตรวจเช็ดวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย เชน
โตะ เกาอี้ ความสะอาด แสงสวางไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงไมโครโฟน เครื่องโสตทัศนูปกรณ และ
จะต อ งมี ป ฏิ ทิ น ตั้ งโต ะไว ในห อ งประชุ มด ว ย เพื่ อ ความสะดวกในการนั ด หมายของการประชุ ม ครั้ งต อ ไป
เลขานุการที่ประชุมมักจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการประชุมมากกวาผูอื่น ตั้งแตกอนการประชุม ระหวางการ
ประชุม และภายหลังการประชุม
ระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ(Electronic Meeting : e-Meeting) คือ การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการประชุมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปนการประชุมผาน
ระบบอินเทอรเน็ ต จากเครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล (เนื่องจาก“การประชุม” เปน สิ่งที่สําคัญและมีความ
จําเปนสําหรับการบริหารงานและการทํางานรวมกันของบุคคลภายในองคกรทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
ซึ่งการประชุมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จหรือเพื่อใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองอาศัยปจจัย
หลายๆ ด านที่ เกี่ ย วข องกั น เช น การวางแผนการประชุม ที่ ดี การเตรี ย มความพรอ มในการประชุ ม การ
ดําเนินการประชุม การควบคุมระยะเวลาการประชุม และการสรุปการรายงานผลประชุม เหลานี้ลวนเป น
ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณาการกําหนดการประชุมในแตละครั้ง ซึ่งหากพิจารณาใหชัดเจนจะสังเกตไดวา
เกือบทุกขั้นตอนของการดําเนินการประชุมจะไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชเอกสารรูปแบบตางๆ ประกอบในการ
ดําเนินการประชุมไดเลย และหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในแตละครั้งมีเอกสารจํานวนมากที่ไมเกิดประโยชน
ในการใชงานจะถูกทําลายทิ้ง ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณขององคกรเปนอยางมาก)
ความหมายของระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting คือ ระบบการประชุมที่มี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรมาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม ตั้งแตการ
วางแผนการประชุม การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการประชุม การควบคุมการประชุม
จนถึงการเขียนรายงานการประชุม สรุปมติที่ประชุม และสงมติที่ประชุม ซึ่งเปนระบบการบริหารจัดการและ
ดําเนินการบนระบบคอมพิวเตอรจาก Internet ที่ถูกออกแบบใหรองรับการจัดการประชุมตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุดการประชุมอยางครบวงจร ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส และ PDF เพื่อลดการใชกระดาษ ชวยลดระยะเวลา
และชวยอํานวยสะดวกในการดําเนินการประชุมอีกดวย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานเคราะห /งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง “การ
บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless” ในครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด
การเพิ่ ม ผลผลิ ต (Productivity) ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การผลิ ต แบบลี น (Lean) และ ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง
วิเคราะห รวมทั้งงานวิเคราะหหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
1. ขอมูลภูมิหลังที่เกี่ยวของกับหนวยเลขานุการผูบริหาร
2. แนวคิดและทฤษฎี
- การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน (Lean)
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห
3. องคประกอบของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป
4. งานวิเคราะหหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ขอมูลภูมิหลังที่เกี่ยวกับหนวยเลขานุการผูบริหาร
หนวยเลขานุการผูบ ริหารปจจุบัน เปน หนวยงานยอยใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารยโดย
สามารถจัดลําดับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันได ดังนี้
ภายหลั งจากมหาวิ ทยาลั ย มหิ ดลออกนอกระบบเปน หน วยงานในกํากับ ของรั ฐ (ตามประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 124 ตอนที่ 68 ก ลงวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2550) มหาวิ ท ยาลั ย ได อ อกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 เพื่อใหการบริหารงาน
ของสํ า นั กงานอธิ ก ารบดี สามารถตอบสนองวิสัย ทั ศ น พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตรข องมหาวิท ยาลัย มหิ ด ล
ตลอดจนทําหนาที่บริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัย งานบริหาร งานบริการ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ของทุกสวนงาน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 428 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 มีมติอนุมติให
เปลี่ยนชื่อ กองกลาง เปน “กองบริหารงานทั่วไป” โดยมีการแบงหนวยงานภายในทั้งหมดเปน 8 งาน ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. งานประชาสัมพันธ
3. งานยานพาหนะและสถานที่
4. งานการประชุมและพิธีการ
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5. งานเลขานุการผูบริหาร
6. งานสภาคณาจารย
7. งานธุรการ (แบงหนวยงานภายใน)
8. งานจัดเก็บและรักษาเอกสาร (แบงหนวยงานภายใน)
ตอมาในป พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 441 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
กําหนดใหมีการแบ งงานในหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี โดยกองบริหารงานทั่ วไปแบ งหนวยงาน
ภายในเปน 4 งาน ดังนี้
1.งานบริหารเอกสาร
2.งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย
3.งานบริการกลลางและยานพาหนะ
4.งานประชาสัมพันธ
ซึ่งตอมาในป พ.ศ.2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9
กันยายน พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีใหเปลี่ยน
ชื่องานประชาสัมพันธ กองบริหารงานทั่วไป เปน “งานสื่อสารองคกร” ดังโครงสรางกองบริหารงานทั่วไป ดัง
แผนภาพตอไปนี้

แผนภาพที่ 1 : โครงสรางกองบริหารงานทั่วไป
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ภารกิจสําคัญๆ หนวยเลขานุการผูบริหาร
โดยภารกิ จ ของหน ว ยเลขานุ การผูบ ริห ารนั้ น ปฏิบั ติงานตอบสนองเพื่ อใหทั น เวลาตอผูบ ริห ารใน
ทุกภารกิจ ทุกๆ ดาน ทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องงาน โดยสามารถแบงพอสังเขปได ดังนี้
งานประจํา
1. ดําเนินการติดตอประสานงาน/นัดหมาย ทางโทรศัพทภายในและภายนอก
2. ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตไปราชการของผูบริหาร
3. ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ
4. ตอนรับอาคันตุกะของผูบริหาร
5. ดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ เพื่อสนับสนุนผูบริหาร
6. จัดลําดับความสําคัญและอํานวยความสะดวกใหแกผูบังคับบัญชา
7. ประสานงานและเปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและผูประสานงานจากหนวยงานตางๆ
การบริการ
1. ใหขอมูลเพื่อลงนัดหมายผูที่ตองการเขาพบผูบริหาร แกหนวยงานภายใน/ภายนอก
2. ใหขอมูลและรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับดานการศึกษา ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
เรื่องทั่วไป ฯลฯ
3. เปนเลขาที่ประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย และจัดทํารายงานการประชุม
2.2 แนวคิด ทฤษฎี
2.2.1 แนวคิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
การเพิ่มผลผลิต(Productivity) หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิตที่ได (Output) กับปจจัยนําเขา
(Input) ในการผลิตนั้นๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เปนตน หรืออาจกลาวไดวาขีดความสามารถในการ
ผลิ ต ของป จ จั ย การผลิ ต หนึ่ ง ว า จะก อ ให เกิ ด ผลผลิ ต เท า ใด (วิ ฑู ร ย สิ ม ะโชคดี , 2555) ซึ่ ง อาจเกิ ด จาก
ประสิทธิภาพจากการทํางานของแตละบุคคลและองคการดวย
ประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง ความสามารถการบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดวางไว
โดยใชทรัพยากรต่ําสุด คือ ใชวิธีการให เกิด การจัดสรรทรัพยากรที่ สิ้น เปลืองน อยที่ สุ ด โดยมีเปาหมายคือ
ประสิทธิผล
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การเพิ่มผลผลิต

=

ผลผลิตที่ได (Output)
ปจจัยนําเขา(Input)

ลดลง

การผลิตนั้น ไมใชเฉพาะปจจัยนําเขาทั้งหมดเทานั้นที่จะออกมาเปนผลผลิต จากการศึกษาพบวา
รอยละ 95 เทานั้นมีสวนในการผลิตสินคาหรือบริการ เชน ชั่วโมงการทํางานของพนักงาน การทํางานของ
เครื่องจักร วัตถุดิบ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในการผลิตเปนป จจัยนําเขาที่แทจริง สวนที่เหลือถูกใชไป
ในทางทีไ่ มกอใหเกิดผลผลิตนั่น คือ การสูญเปลา ซึ่งเสนอเปนสมการได ดังนี้
การเพิ่มผลผลิต

=

ผลผลิตที่ได (Output) เพิ่มขึ้น
ปจจัยนําเขาแทจริง (Input) + การสูญเปลา

การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดนี้ จึงเปนลักษณะการปลูกผังจิตสํานึก หรือ(Conscious of Mind) ซึ่งเปน
ความสามารถ หรือ พลังความกาวหนาของมนุษยในการที่จะแสวงหาแนวทางการปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดี
ขึ้น โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่วา มนุษยสามารถทําสิ่งตางๆ ในวันนี้ใหดีกวาที่แลวมา
ดั งนั้ น จะพิ จ ารณาได ว า ความหมายของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ตามแนวคิ ด ทางด านวิ ท ยาศาสตรท าง
เศรษฐกิจและสังคม คือ มีท้ังความหมายดานแคบและดานกวางนั้นครอบคลุมรวบรวมหลายความคิดหลาย
กิจกรรม จําเปนที่จะตองใชความพยายามที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับ เพื่อความเจริญกาวหนา
ขององคการในการลดตนทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรขององคการโดยรวมอีกดวย
ทั้งนี้หากกลาวถึงขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตพบวาคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้ง
กระบวนการตั้งแตคาวัตถุดิบ คาแรง คาไฟฟา คาเสื่อมสภาพของเครื่องจักร คาขนสง และอื่นๆ จะตองนํามา
คิดคํานวณทั้งสิ้นเมื่อไดเปนผลิตภัณฑสินคาแลว 1 ชิ้น 1 บรรจุภัณฑ ซึ่งหากจะชวยและรักษาใหระบบการ
ผลิตมีคาใชจายลดลงไดในยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคสังคมไรพรมแดนแบบปจจุบันนี้ นักวิเคราะหและนักลงทุน
จะต องตระหนั กให ม ากในการพิ จ ารณาจุดคุมทุน ตางๆ ของกระบวนการผลิต โดยประโยชน ของการลด
คาใชจายและการเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก (7-P-lesses Benefits & Efficiencies) มี ดังนี้
1. Paperless : ลด/เลิกการใชกระดาษ โดยใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทน (e-Office)
2. Processless : ลด/เลิกขั้นตอนการทํางาน โดยใหระบบทํางานแบบตอเนื่องและอัตโนมัติ
3. Placeless : ลด/เลิกการใชพื้นที่สํานักงาน โดยทํางานผานสํานักงานเสมือนจริงแทน
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4. Pollutionless : ลด/เลิกมลพิษและภาวะโลกรอน จากการลดการใชน้ํามัน การสรางเขื่อนผลิต
ไฟฟา และไมตองตัดตนไมมาทํากระดาษ
5. Powerless : ลด/เลิกการใชพลังงาน จากการไมตองขับรถไปทํางาน ไมตองใชเครื่องปรับอากาศ
ไมตองใชไฟฟาแสงสวาง ไมตองใชไฟฟาในการพิมพงาน ฯลฯ
6. Peopleless : ลด/โยกยายพนักงาน ไปทํางานสวนอื่นที่ทาทายมากกวา เพราะระบบจะทํางานใน
สวนที่ซ้ําซากจําเจใหโดยอัตโนมัติ
7. Paymentless : ลด/เลิกคาใชจาย ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดจากการลด/เลิกการใชกระดาษ เชน การ
ซื้อหมึกพิมพ หมึกเครื่องถายเอกสาร คาซอมบํารุงเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ การซื้อตู
จัดเก็บเอกสาร คาเชาพื้นที่สํานักงาน ฯลฯ

ที่มาของแผนภาพ : www.efficeservice.com,คุณลักษณะเดนของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
คัดลอกแผนภาพโดย นายตรีเพ็ชร อ่ําเมือง

แผนภาพที่ 2 : แผนภาพหลัก (7-P-lesses Benefits & Efficiencies)
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2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน (Lean)
การผลิ ต แบบลี น (Lean) มี ร ากฐานของระบบการผลิ ต มาจากระบบการผลิ ต แบบโตโยตาโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ลดต น ทุ น และเน น ขจั ด สิ่งตางๆที่ ไมจํ าเป น ออกไปซึ่ งมี แนวคิ ด พื้ น ฐานคื อ การพยายาม
รักษาการไหลของสินคาใหเปนไปอยางตอเนื่องและใชระบบการผลิตแบบ Just in time ซึ่งมีความหมายวา
ผลิตเฉพาะสิ่งที่จําเปนในปริมาณที่จําเปนและในเวลาที่จําเปน (ประดิษฐ วงศมณีรุง และคณะ, 2552) ระบบ
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เปนระบบการผลิตที่ไดรับการยอมรับวาเปนระบบการ
ผลิตที่ดีโดยมุงเนนเพื่อกําจัดความสูญเปลา ในกิจกรรมตางๆที่สามารถลดตนทุน ลดความสูญเปลา และลดการ
สูญเสียโอกาสทางการผลิตได (Bourkeaw N, 2004) โดย Nickels, William G. (2002) ใหคําจํากัดความของ
การผลิตแบบลีนไววาเปนการผลิตสินคาโดยใชทุกสิ่งในกระบวนการผลิตนอยที่สุดโดยเปรียบเทียบกับระบบ
การผลิตแบบจํานวนมาก
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารผลิ ต แบบลี น พบความสู ญ เปล าหรื อของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น และเป น
อุปสรรคตอการผลิตและเพิ่มผลผลิตโดยแท เพื่อขจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นใหหมดไปโดยการจําแนกความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นดังนี้ (ปรับปรุงขอมูลจาก สมศักดิ์ แดงติ๊บ, 2559 และ บุญเลิศ คณาธนสาร ,2562)
ความสูญเปลาที่ตองกําจัด (8 Wastes: MUDA) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ และ แสดงดังแผนภาพที่ 3
1. Defects – งานผิด คือ การทํางานผิดพลาด มีงานเสียเกิดขึ้น ตองทําซ้ําใหม
2. Overproduction – ผลิตเกิน คือ การผลิ ตที่ มากเกิน ไป เกิน กวาความตองการของลู กคา
เปลืองพื้นที่จัดเก็บ และ เสียงบประมาณ
3 Waiting – รอนาน คือ การรอคอยงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการกอนหนา หรือขั้นตอน
กอนหนา ความเร็วในการทํางานไมสอดคลองทําใหกระบวนการติดชะงัก
4. Non-Utilized Talent – ใช ค นไม ต รงกั บ งาน คื อ การที่ ไม ส ามารถใช บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถไดเต็มประสิทธิภาพ หรือ ใชคนไมเหมาะสมกับงาน
5. Transportation – ขนยายบอย คือ การเคลื่อนยายวัตถุดิบ หรือ สินคาโดยไมจําเปน การ
ขนยายบอยเกินไป ตองใชกําลังคนและใชเวลา
6. Inventory – สินคาคงคลัง คือ มีการเก็บ Stock วัตถุดิบ หรือ Stock สินคามากเกินความ
จําเปน หรือ สินคาอาจไมถึงมือลูกคา
7. Motion – การเดิ น การเอื้ อม การหัน คือ การเคลื่อนไหวที่ ไมจําเปน ในการทํ างาน การ
เคลื่อนไหวบอยจะสงผลทําใหความสามารถในการทํางานมีคาต่ํากวาที่ควรจะเปน
8. Extra-processing – ขั้นตอนไรคา คือ งานที่มีขั้นตอนมากเกินความจําเปน หรือ คุณภาพ
เกินกวาความตองการของลูกคาทําใหเสียเวลาในการผลิตตอชิ้นงานมากเกิน ทําใหสิ้นเปลือง
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ที่มาของภาพ 8 Wastes: MUDA : จาก Internet

แผนภาพที่ 3 : 8 Wastes: MUDA

แนวคิด Lean Six Sigma
Six Sigma คือ เครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองคกรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการตางๆ ใหเหลือนอยที่สุดโดยใชหลักการทางสถิติ และมุนเนนลูกคาเปนหัวใจสําคัญในการแกไข
ปญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและคาใชจาย โดยชื่อของ Six Sigma นั้น
ไดมาจากแนวความคิดที่วาโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 ครั้งตอการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ลาน ระดับสมรรถนะ
ขององคกรโดยสวนใหญจะอยูที่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma
Six Sigma เปน Productivity Tool (เครื่องมือเพิ่มผลผลิต) หนึ่งที่องคกรหรือบริษัทตางๆ ทั่วโลก
นิยมนํามาใชเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเปนเครื่องมือการปรับปรุงการบริหารที่มุงเนนใน
การลดความผิดพลาด ลดความสูญเปลา และลดการแกไขตัวชิ้นงาน และสอนใหพนักงานรูแนวทางในการทํา
ธุรกิจอยางมีหลักการ และจะไมพยายามจัดการกับปญหาแตพยายามกําจัดปญหาทิ้งโดยการจะบรรลุกลยุทธที่
สําคัญของ Sigma ไดจะเกี่ยวของกับขั้นตอน 5 ขั้นตอนซึ่งประกอบดวย Define – Measure – Analyze –
Control ดังแผนภาพตอไปนี้
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ที่มาของภาพ : เอกสารประกอบการบรรยายของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
แผนภาพที่ 4 : Six Sigma 5 ขั้นตอน (DMAIC)

ยุทธวิธี Six Sigma 5 ขั้นตอน (DMAIC)
1. Define คือ ขั้นตอนของการกําหนดปญหา เลือกการปรับปรุงหรือออกแบบ ทั้งนี้เนนความตองการ
ของลูกค าเป นหลั ก เพื่ อใหโครงการที่ เลือกจะทํานั้น เปน เรื่องสําคัญ ๆ จริง ทําแลวคุมคา ตรงประเด็น ไม
เสียเวลาเปลา
2. Measure คือ ขั้นตอนการวัด เชน วัดความสามารถของกระบวนการวัดของเสีย วัดประสิทธิผล
หรือที่สามารถวัดผลได ฯลฯ เพื่อนํามาวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ
3. Analyze คือ ขั้นตอนการวิเคราะห (จากขอมูลที่วัดมาได) เพื่อหาหรือพิสูจนตัวแปรที่สําคัญที่สุด
ในระบวนการ (Key Process Variables) ที่เปนตนตอสาเหตุของปญหา ในขั้นตอนนี้ถือวาสําคัญมากเพราะ
ถาหาตัวแปรไมเจอ หรือหาผิดก็ไมอาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิด
4. Improve คือ ขั้นตอนการปรับปรุง หลังจากที่เราจับตัวแปรที่มีผลมาก ๆ หรือสําคัญๆ ไดแลว เรา
ก็ ล งมื อ แก ไข/ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ขจั ด สาเหตุ ที่ วิ เ คราะห ได หรื อ ในการออกแบบขั้ น นี้ จ ะเป น การออกแบบ
กระบวนการ/ผลิตภัณฑเพื่อขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะหได
5. Control คื อ ขั้ น ตอนการควบคุ ม เพื่ อ ให ก ระบวนการนั้ น นิ่ ง ทํ า ให ส ม่ํ า เสมอ เพื่ อ ไม ให เ กิ ด
ขอบกพรองอีก
ดังนั้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงของเวลา โดยมีปจจัยที่
สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบทั้งดาน
บวกและลบ ทําใหผูประกอบธุรกิจปรับตัวใหเกิดความสมดุล อาจมีผลทําใหตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้นได
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สวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผูบริโภค ผูผลิตจึงตองคํานึงในเรื่องการผลิตและสงมอบสินคาและการบริการ
ใหครบ ถูก และทันเวลา ซึ่งการดําเนินการโดยแนวคิด Six Sigma จะสามารถชวยจัดการปญหาอยางตรงจุด
และสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนได
2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห
การคิดเชิงวิเคราะห คือ ความสามารถในการจําแนกองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง องคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักการตั้งคําถาม 5W1H (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2549) ในการคิดวิเคราะหแบบแก
ปญหาเพื่อใชในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานมีรายละเอียด ดังนี้
Who - ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบาง)
What - ทําอะไร (แตละคนทําอะไรบาง)
Where - ที่ไหน (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น อยูที่ไหน)
When - เมื่อไหร (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น ทําเมื่อ วัน เดือน ปใด)
Why - ทําไม (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือ เกิดเหตุการณนั้นๆ)
How - อยางไร (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น ทําเปนอยางไรบาง)
การคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 5W1H นี้จะสามารถไลเรียงความชัดเจนในแตละเรื่องที่ผูวิจัยหรือ
ผูวเิ คราะหกําลังคิดไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความครบถวนสมบูรณ ดังนั้นในบางครั้งหากเริ่มงานวิเคราะห คิด
อะไรไมออกควรเริ่มตมดวยการตั้งคําถามจากตัวเองโดยใชคําถาม 5W1H โดยเรียงลําดับความสําคัญซึ่งจะเปน
จุดเริ่มตนของกระบวนการคิดวิเคราะหได
2.3 องคประกอบของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 ระบบยอย ไดแก ระบบบริหารวาระการประชุม และ
ระบบควบคุมการประชุม ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. ระบบบริหารวาระการประชุม
- มี User Interface แบบ Web-Based Application สามารถใชงานกับข อมูลการ
ประชุมที่ อยู ในรู ป แบบของเอกสาร Word Document (.Doc), Adobe Acrobat
(PDF) และ ไฟลรูปภาพนามสกุล .JPG ไดเปนอยางดี
- สามารถสืบคน เอกสาร ที่ใชในการประชุมทั้งปจจุบันและการประชุมในอดีตได
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- สามารถบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และมติ ที่ ป ระชุ ม เข า สู ร ะบบในระหว า งที่
ดําเนินการประชุมไดทันที
- รองรับการกําหนดสิทธิ์ ในการใชงานในระดับตางๆ ผานรหัสผูใช และรหัสผาน
- สามารถที่จะบันทึกขอมูลการประชุมพรอมรายงานการประชุม และมติที่ประชุมลง
แผน CD แจกแกผูเขารวมประชุมไดตามที่ตองการได
2. ระบบควบคุมการประชุม
- ผูเขารวมประชุมสามารถเรียกดูขอมูลการประชุมที่กําลังนําเสนอในที่ประชุมผาน
หน าจอ คอมพิ วเตอรของตนเอง โดยไมจําเปน ตองเปดขอมูล ดว ยตนเอง ซึ่งการ
ควบคุ มการนํ าเสนอขอมูล ดังกลาวไปยังหนาจอผูเขารวมประชุมจะกระทําโดยผู
ควบคุมระบบ
- ผูควบคุมระบบสามารถทํางานไดอยางงายดายผานโปรแกรมในรูปแบบ Graphic
User Interface นอกจากนั้ น ระบบยั งมี Hot Key สําหรับ ใช ในการควบคุ มการ
นําเสนอขอมูลใหกับผูเขารวมประชุมไดอยางสะดวกรวดเร็ว
- มีระบบ function ที่เปดใหผูเขารวมประชุมสืบคน เรียกดูขอมูลดวยตนเองโดยไม
ผานการควบคุมของผูควบคุมระบบได
- ผูควบคุมระบบสามารถสงวาระการประชุมตางๆ ในรูปแบบของสัญญาณภาพ จาก
หนาจอผูควบคุมไปปรากฏบนหนาจอเครื่องผูเขาประชุมทุกเครื่องภายในระบบหรือ
เครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งภายในระบบได
- ในกรณี ที่มีการนําเสนอขอมูลจากไฟลขอมูลที่นํามาโดยผูเขารวมประชุม ซึ่งไมได
จัดเตรียมไวในระบบบริหารวาระการประชุมลวงหนา ผูควบคุมระบบสามารถที่จะสง
ข อ มู ล ดั ง กล า วจากหน า จอของผู เ ข า ร ว มประชุ ม ท า นนั้ น ไปปรากฏบนหน า
จอคอมพิวเตอรของผูเขารวมประชุมทานอื่นๆ ในระบบไดอยางสะดวก งายดาย
- ผูควบคุมระบบสามารถที่จะตัดสัญญาณภาพหรือหยุดการสงขอมูลใหเครื่องผูเขา
ประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบไดทันที
นอกจากนี้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสยังสามารถปรับเปลี่ยนระบบยอยหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติตาม
ความเหมาะสมหรือตามความตองการของแตละหนวยงานที่ประสงคจะนําระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสไป
ใชไดอีกดวย
หลักเกณฑการทํางานของระบบ
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสเปนระบบที่สนับสนุนการประชุมโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาช ว ยตั้ งแต ก ระบวนการการวางแผนการประชุ ม การจั ด เตรี ย มเอกสาร การเตรี ย มการประชุ ม การ
ดําเนินการประชุม การควบคุมระยะเวลาการประชุม ตลอดจนการสรุปการผลประชุม โดยที่หนวยงานตน
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สังกัดจะจัดเตรียมวาระการประชุม ซึ่งอาจอยูในรูปของแฟมขอมูลหรือเอกสาร ซึ่งขอมูลเอกสารดังกลาวจะถูก
แปลงเปนแฟมโดยการสแกนดวยสแกนเนอรความเร็วสูง จากนั้นเจาหนาที่จะนําแฟมขอมูลเขาสูฐานขอมูล
ผานโปรแกรมจัดปอน และกําหนดหัวขอวาระการประชุม เมื่อนําวาระเขาครบเสร็จสิ้นแลว สามารถจะสั่งการ
เพื่อสําเนาวาระลงสูซีดีรอมได ซึ่งในระหวางการประชุม ผูเขารวมประชุมจะตองทําการล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ
โดยการปอนชื่อบัญชีและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส และเริ่มทําการประชุมตอไป หลักการ
ทั่วไปในการประชุมดวยระบบ e -Meeting มีดังนี้
1. สํารวจเพื่อกําหนดวันประชุม (โดย ประธาน หรือ เลขานุการที่ประชุม)
2. สงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการทุกคน (โดย เลขานุการที่ประชุม)
3. กอนการประชุม 3 วัน เลขานุการที่ประชุมจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
4. วันประชุมดําเนินการประชุมดวยระบบ
5. สิ้นสุดการประชุม รับรองรายงานการประชุม
6. เผยแพรรายงานการประชุมใหกับบุคลากรหรือผูที่เกี่ยวของ
ระบบการประชุมแบบ e-Meeting

ที่มาของแผนภาพ : ดัดแปลงจากตนแบบ“ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)” การจัดการความรู
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 มี.ค.2554

แผนภาพที่ 5 : Process การจัดประชุมแบบ e- Meeting โดยทั่วไป
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จากแผนภาพขางตนสามารถอธิบายขั้นตอนการประชุมระบบ e-Meeting โดยกําหนดเปนขั้นตอน ไดดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการประชุม หรือ กําหนดการประชุม ไดแก
• การกําหนดหัวขอการประชุม และกําหนดผูเขารวมการประชุม
• กําหนดวันและเวลาการจองหองประชุม
• กําหนดวาระการประชุม
• การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
2. การสงวาระการประชุมและหนังสือเชิญผานระบบ e-mail หรือ แจงเตือนดวยระบบ SMS
3. ตรวจสอบความถูกตองของระเบียบวาระที่ใชในการประชุม
4. ขั้นตอนเริ่มการประชุมและในระหวางการประชุม ไดแก การจดบันทึกการประชุม เรียกดูขอมูล
เอกสารประกอบการประชุม
5. ขั้นตอนการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นการประชุม รายงานการประชุม
• บันทึกผลการประชุม
• บันทึกรายการคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ
• การรับรองรายงานการประชุม
• การพิมพรายงานการประชุมหลังจากการรับรองรายงานการประชุมแลว
• การเผยแพรรายงานการประชุมใหผูที่เกี่ยวของรับทราบมติที่ประชุมเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติ
ตอไป
วิธีปฏิบัติการจัดประชุมแบบเดิมจากอุดมคติ

แผนภาพที่ 6 : รูปแบบการจัดการประชุมโดยทั่วไป
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จาก แผนภาพการประชุมขางตนเปนรูปแบบการจัดการประชุมซึ่งเปนการจัดการประชุมโดยทั่วไป
สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับหัวขอการประชุม และขอบขายของการประชุมรวมทั้งขอมูลที่
มีความเกี่ยวของกับผูเขารวมประชุม
2. เลขานุ การนํ าข อมู ล ที่ไดมาเพื่อเตรีย มจัดทําวาระกอนการประชุ มโดยการสื่ อสารทํ า
จดหมายเชิญประชุม เชิญคณะกรรมการผูเขารวมประชุม เชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง
หนวยงานภายใน และ หนวยงานภายนอก ทําการจองหองประชุม
3. ผูเขารวมประชุมตอบรับเขารวมการประชุมแจงกลับที่เลขานุการรวมรวมจํานวนผูตอบ
รับเขารวมการประชุม
4. เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เตรี ย มข อ มู ล รายละเอี ย ดที่ ใช ในการประชุ ม เตรี ย มแฟ ม ที่ ใช
ประกอบการประชุมและเอกสารตางๆ ประกอบการประชุม
5. รายงานผลการดําเนินการเตรียมการประชุมใหผูบริหารรับทราบ
6. เมื่อถึงวันประชุมตรวจสอบผูมารวมประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม
การพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนภาพที่ 7 : รูปแบบการจัดการประชุมที่พัฒนาใชในปจจุบัน ดวยการสงผานระบบ NAS-OP
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จากแผนภาพขางตน จะพบวารูปแบบของการประชุมที่พัฒนาใชในปจจุบันเปนแบบระนาบเดียวกัน
โดยใชโปรแกรมที่งาย สั้น กระชับไมมีความซับซอน สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ผูบริหารทุกฝายเสนอวาระเกี่ยวกับการประชุม สงแบบเสนอวาระใหเลขานุการรวบรวม
วาระ
2. เลขานุการที่ประชุมรวบรวมวาระแลวจัดทําระเบียบวาระเสนอผูบริหาร (รองอธิการบดี
ฝายบริหาร) พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเรงดวน ทําการยืนยันวาระการ
ประชุมกับเลขานุการที่ประชุม
3. เลขานุ การที่ ป ระชุมจัดทําไฟลการประชุมดว ยการแปลงเป น PDF. แลว สงเข าระบบ
NAS-OP ส งไปใน e-Mail ของผู บ ริ ห ารซึ่ ง เป น คณะกรรมการที่ เข า ร ว มการประชุ ม
รวมทั้งเลขานุการผูบริหารทุกคนดวย
4. คณะกรรมการบริหารสามารถเปดไฟล PDF. เพื่อศึกษาขอมูลกอนการประชุม
5. คณะกรรมการสามารถประชุ มด ว ยการเป ด e-Mail ดวยการเปดไฟล PDF. สามารถ
ประชุมไดอยางตอเนื่อง
2.4 ความหมายของ NAS SYSTEMS และการทํางานของระบบ
NAS: (Network Attached Storage) เป น ระบบแหล งเก็ บ ข อมู ล บนเน็ ต เวิ รค ที่ กํ าหนดผู ที่ จ ะใช
ระบบ ใหเขาถึงไดทั้งจากที่ไกลๆ หรือใกลๆ ซึ่งสามารถเก็บขอมูล หรือไฟลขนาดใหญๆ ไดเชน หนัง เพลง
หรือรูป ภาพ และอื่น ๆ โดยไม ตองห วงวาจะเปลืองพื้น ที่ของ HDD หรือ SSD และที่ สําคั ญ คือ สามารถใช
รวมกับ สมารทโฟน และแท็บเล็ตได โดยสามารถใชไดจากระยะไกล ๆ จากตัวเซิรฟเวอร เพียงแตตองการ
อินเตอรเน็ตในการเขาใชงานเทานั้นเอง
ในปจจุบันขนาดพื้นที่ของ HDD นั้นจะอยูที่ประมาณ 1- 5 TB ซึ่งจะมีพื้นที่เยอะมากพอสมควร แต
มันไมสามารถเอาขอมูลจากระยะไกล ๆ ได ทําใหหลายบริษัทหันมาเลือกใช NAS กันมากขึ้น เพราะ NAS
สามารถเพิ่มเนื้อที่ไดและยังสามารถใชไดจากระยะไกลโดยใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงฐานขอมูล
การทํางานของระบบ NAS: (NAS SYSTEMS)
NAS คื อ เซิ ร ฟ เวอร ช นิ ด หนึ่ งที่ ส ร า งขึ้ น สํ า หรั บ งานพิ เศษ โดยใช Hardware และ Software ที่
ออกแบบมาเปนพิเศษ โดยมีสวนประกอบ 3 สวนดังนี้
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สวนประกอบของ NAS: Network Attached Storage

แผนภาพที่ 8 : แสดงสวนประกอบของ NAS: Network Attached Storage
1. SERVER PART
สวน Server Part ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลและควบคุมการทํางานของระบบโดยรวมทั้งหมด ซึ่งมี
สวนประกอบเหมือนกับ Server โดยทั่วไป คือ ตัวประมวลผล (CPU) หนวยความจํา (Cache, RAM) เสนทาง
การสงขอมูล (BUS)
2. STORAGE PART
สวน Storage Part ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ Hard drive ทั้งหมด โดยมี Disk Controller เปน
ตัวควบคุม
3. NETWORK PART
สวน Network Part ทําหนาที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก โดยมี Network Interface Card
หรือ NIC เปนตัวตัวควบคุมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
NAS Storage โดยทั่วไปจะมีความสามารถดังตอไปนี้
- สามารถสร าง Folder ส ว นตัว สํ าหรับ ผูใช งานแต ล ะคน ให แต ล ะคนสามารถใชงานรว มกั น
ระหวางหลาย ๆ อุปกรณ โดยกําหนดพื้นที่สูงสุดสําหรับแตละคนได
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- สามารถสราง Folder แชรสําหรับกลุมผูใชงานแตละคน ใหแตละคนที่มีสิทธิ์สามารถเขียนและ
อานไฟล
- สามารถกําหนดสิทธิ์ใหผูใชงานแตละคนมองเห็น Folder ที่แตกตางกันตามฟงกชันการทํางาน
ได
- สามารถสรางเปน Shared Folder หรือ Drive ทิ้งไวในเครื่องของผูใชงานไดทันที ทําใหงายตอ
การเรียกใชงาน
NAS Storage ระดับองคกร หรือระดับสูง อาจจะมีความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
- สามารถทํา Deduplication ชวยลดพื้นที่ในการจัดเก็บไฟลซ้ําซอนได
- สามารถทําการ Scan Virus ในไฟลที่อยูบน NAS Storage ได
- สามารถทําการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลสําหรับไฟลที่สําคัญ ๆ ได
- สามารถทําการสํารองขอมูลขามสาขา เพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติตาง ๆ ได
- สามารถเรียกใชไฟลผานหนาเว็บไซตได
- สามารถรองรับการใชงานรวมกับ Server เปนหมื่น ๆ ถึงลาน ๆ เครื่องได
2.5 งานวิเคราะหหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชุติมา หงษวิเศษ. ไดทําการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยใชพัฒนาระบบนี้เพื่อรวบรวมเอกสาร ลดขั้นตอนการ
จัด ทํ าเอกสารและส งวารสารซึ่ งผลการวิจั ย พบวา ความเขาใจและการยอมรับ เกี่ย วกั บ ระบบการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับปานกลาง ปจจัยหนึ่งในการพัฒนา คือจะตองวิเคราะหความรู
ความสามารถในการใชสื่อสารสนเทศ ของทานมีความรูความสามารถไมเทากันเปนตน
พชร อุไรพงษ (2556) ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปรับปรุงสายการผลิตตามการผลิตแบบลีนโดย
อาศั ย การจําลองสถานการณ : กรณี ศึกษาอุ ตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กส งานวิจัย นี้มุงเนน ไปที่ การปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพของสายการผลิตของโรงงานผูผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟแหงหนึ่ง โดยอาศัยหลักการของลีน
และหลักวิเคราะหความสูญเปลาดวย VSM ผลการวิจัยพบวาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต
เพิ่มขึ้น 19.53% อัตราผลผลิตเพิ่มขึ้น 42.7% และสามารถลดปริมาณงานระหวางกระบวนการผลิตโดยเฉลี่ย
ได 1.27% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
เบญญาดา ธนาภวภัทร และ จตุพร สังขวรรณ (2555,บทคัดยอ) ทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็น
ที่มีตอประสิทธิภาพการนา ระบบไรเอกสาร(Paperless) มาใชในการสงออกของบริษัท จีโอดิส วิลสันไทย
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จํากัด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับและ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอประสิทธิภาพใน
การนําระบบไรเอกสาร (Paperless) มาใชในการสงออกของ บริษัท จีโอดิส วิลสันไทย จํากัด ประชากรที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน ในบริษัท จีโอดิส วิลสันไทย จํากัด จํานวน 65 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการ
เก็ บ รวบรวมขอมูล เป น แบบสอบถาม วิเคราะห ขอมูล ดวยคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 -30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา มีตําแหนงพนักงานทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการทํางาน 1-3 ป และ 6 ปขึ้นไป ความคิดเห็น
ของประชากรที่ ใช ในการศึ กษาที่ มีตอประสิ ทธิภ าพในการนา ระบบไร เอกสาร (Paperless) มาใชในการ
สงออกในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความประหยัดและความคุมคา
ดานความสะดวกรวดเร็ว และดานคุณภาพและความตอเนื่องของระบบมีผลตอความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
ที่สุด ดานความปลอดภัยของขอมูลมีผลตอ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพในการนําระบบไรเอกสาร (Paperless) มาใชในการสงออกของบริษัท
จีโอดิส วิลสันไทย จํากัด ในภาพรวมแตกตางกัน
สุภาวัลย พวงศิลป. (2555, บทคัดยอ) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใชงานระบบ Paperless ตามทั ศนะของเจาหนาที่ผูใหบ ริการ และผูรับบริการ ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ แบงออกเป น 2 สวน ประกอบดวยเจาหนาที่ใหบริการระบบ Paperless จํานวน 25 ราย และผูรับ
บริการจํานวน 75 ราย รวม ทั้งสิ้นจํานวน 100 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ผลจาก
การศึกษาพบวา เจาหน าที่ผูใหบ ริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless ในดานความ
รวดเร็วและดานความสามารถในการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.80 และ 3.71
ตามลําดับ) และ ผลจากการศึกษาพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless ใน
ดานคุณภาพ และ ความสามารถในการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.79 และ
3.66 ตามลําดับ) นอกจากนี้เจาหนาที่ผูใหบริการระบบ Paperless และผูรับบริการ มีความเห็นสอดคลองกัน
ในเรื่องของคาใชจาย และความยืดหยุนในการใหบริการยังขาดประสิทธิภาพ และตอองการการปรับปรุงแกไข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Paperless ในการใหบริการอยางสูงสุดเนื่องจากดานคาใชจายและดานความ
ยืดหยุนในการใหบริการนั้น ถือวา เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูใหบริการ
และผูรับบริการ นอกจากนี้ยังสามารถสงผลกระทบไปถึงการวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ Paperless อีก
ดวย
อธิ ต า อ อ นเอื้ อ น, นวลศรี เด น วัฒ นา .(2555,บทคั ด ย อ ) ข อ มู ล ที่ ใช เพื่ อ เป น หลั ก ฐานในการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของหนวยตรวจประเมินตางๆ จะถูกบันทึกไวใน
เอกสารประกอบการประชุม การสืบคนสาระหลักฐานจากเอกสารดังกลาวตองมีการจัดเก็บ อยางเปนระบบที่
สามารถสืบคนไดโดยสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารรายงานการประชุมตางๆ มักจะถูกใชเปนหลักฐาน
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แสดงใหเห็นกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ ความสามารถในการบริหารงาน การกํากับติดตาม และ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใหสามารถจัดเก็บหลักฐานในการประชุมอยางเปนระบบและงายตอ
การสืบคน สถานศึกษาสามารถประยุกตซอฟตแวรระบบจัดการประชุมที่ไดออกแบบ ใหมีการเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบในฐานขอมูลการประชุม ในบทความนี้ไดนําเสนอกระบวนวิธีในการประยุกตใชซอฟตแวร ระบบ
จัดการประชุมที่มีคุณสมบัติที่กลาวถึง เพื่อชวยงานเลขานุการในการจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับ การประชุม
รวมถึ ง การจั ดเก็ บ ข อมู ล อยางเป น ระบบ อัน จะทําให ส ามารถค น หา ขอมูล จากระบบเพื่อใชป ระโยชนใน
กิจกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีการวิเคราะห
3.1 แหลงขอมูล
ขอมูลและจํานวนแฟ มที่เกิด ขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2557 2560
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
การวิ เ คราะห ในครั้ ง นี้ มี ขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น งานซึ่ ง ประกอบด ว ยขั้ น ตอนส ว นย อ ยๆ โดยมี
รายละเอียดสวนตางๆ ดังนี้
สวนที่ 1 : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยหรืองานวิเคราะหซึ่งเกี่ยวของกับเครื่องมือที่จะนํามาใช
ในการวิเคราะหเพื่อที่จะสามารถชวยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมโดยใชหลักการตั้ง
คําถาม 5W1H ในการวิเคราะหปญหาที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะหปญหาโดยใช 5W1H ดังนี้
5W1H

คําถาม

คําตอบ

Who

ใครเปนผูร ับผิดชอบ ผูบริหารและเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

What

อะไรคือปญหา

Where

เกิดขึ้นที่ไหน

When
Why

เกิดขึ้นเมื่อไหร
ทําไมถึงเปนปญหา

How

ทําการสั่งการ
ดําเนินการ
จัดการอยางไร

เสี ยเวลาในการบริหารจั ดการประชุ ม , มี ป ริม าณกระดาษที่ เกิ ดขึ้ นจํ านวนมากในการ
ประชุม, มีตนทุนในการบริหารจัดการประชุม และการบริหารจัดการกําหนดวาระที่เขา
ประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 หองประชุม 515 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ หนวยเลขานุการผูบริหาร
ทุกๆ อังคารที่ 2 - 4 ของเดือน ตั้งแตเวลา 13.00 -16.00 น.
มีก ารจั ดการประชุ มเกิ ดขึ้น เป น ประจําทํ าใหก ารบรรจุ วาระเข าสําหรับการประชุม มี
ระยะเวลาที่ใชสําหรับการประชุม จํานวนผูท่ีตองจัดทําแฟมเตรียมใชสําหรับการประชุม
และปริมาณกระดาษที่เกิดขึ้นในการประชุม
1.เวียนแจงเอกสารใหเสนอวาระและสงกลับเพื่อบรรจุวาระที่ใชสําหรับการประชุม
2.กํ าหนด date line ในการเสนอวาระเพื่ อ จั ด ลํ าดั บ วาระการประชุ ม ตามหั ว ข อ การ
ประชุม เสนอผูบริหารพิจารณาวาระการประชุม
3.แปลง File เปน PDF.เพื่อใชสําหรับการประชุม โดยประชุมจากระบบผาน Notebook

จากตารางที่ 1 พบปญหาวาเสียเวลาในการบริหารจัดการประชุม, มีปริมาณกระดาษที่เกิดขึ้นในการ
ประชุม, มีตนทุนในการบริหารจัดการประชุม (จํานวน เจาหนาที่ที่มาทําแฟมสําหรับใชในการประชุมฯ) และ
การบริหารจัดการกําหนดวาระที่เขาประชุม รวมทั้งเวลาที่ใชสําหรับการประชุมฯ
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สวนที่ 2 : พิจารณาเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการแตละขั้นตอนของการประชุม โดยหา
แนวทางแกไขปรับปรุง ตามตารางที่ 2 ดังนี้
1. การเวียนแบบเสนอวาระการประชุมเพื่อใหผูบริหารเสนอวาระที่ใชสําหรับการประชุมไมทันเวลา
ซึ่งบางครั้งผูบริหารมีภารกิจมากจึงเสนอวาระไมทันกอนปดรับวาระ 2 วันทําการกอนการประชุม
ในครั้งถัดไป
2. ความสํ า คั ญ ของวาระการประชุ ม ที่ บ รรจุ เข า วาระการประชุ ม มี ป ริ ม าณวาระมากส งผลกั บ
ระยะเวลาที่ใชในการประชุม
3. ปริมาณกระดาษและเอกสารที่ใชประกอบการประชุมมีจํานวนเพิ่มขึ้นมีความสิ้นเปลืองทรัพยากร
4. เจาหนาที่ที่ใชจัดเตรียมแฟมสําหรับการประชุม รวมถึงการจัดทําสําเนาเอกสารตางๆ ที่ใชในการ
ประชุม
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการวิธีแบบเดิมกับวิธีการที่ปรับปรุงขึ้น
กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เปนขั้นตอนการคิดเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติ ดังตารางตอไปนี้
ขั้นตอนกระบวนการ

วิธีการแบบเดิม

วิธีการที่ปรับปรุงและนํามาใชงาน

การเวียนแบบเสนอวาระการประชุม

เสนอเพื่อพิจารณาโดยรอเวลา
จนกวาจะนําเสนอ ขึ้นอยูกับ
ผูบริหารจะเสนอวาระเขามาชาและ
เร็วตางกัน
จัดตามวาระเดิมที่เคยนําเสนอวาระ
มาแล ว เพื่ อ ความต อ เนื่ อ งจากการ
ประชุมเดิม

ใชแนวคิดแบบ Lean “Just in Time”
กําหนดวันปดรับวาระโดยใหเลขาถายสําเนา
แจง line เสนอวาระการประชุม

ความสําคัญของวาระการประชุม

ปริมาณกระดาษและเอกสารที่ใชใน
การประชุม
เจาหนาที่ที่ใชจัดเตรียมแฟม

จั ด ทํ า FIFO : First In - Firs Out เส น อ
จั ด ลํ า ดั บ เสนอวาระก อ น-หลั ง พิ จ ารณา
ความสําคัญ ของวาระที่นํ าเขา โดยป จจุ บั น
เรื่ อ งต า งๆ จะถู ก การพิ จ ารณ าจากการ
ประชุมกลุม Cluster กลุมยอยกอนนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตอไป
นําสําเนาไปถายเอกสาร จัดแฟมตาม Scan เอกสารทั้งหมดเปน PDF. File เสมือน
จํานวนผูเขารวมการประชุม
ยกแฟ ม การประชุ ม 1 แฟ ม ไปอยู ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ใช เ จ า หน า ที่ คื อ เลขานุ ก ารของ ใชเจาหนาที่จัดทํา เพียง 1 คน
ผูบ ริห ารแต ล ะฝ ายเป น ผู จั ด เตรี ย ม
แฟ ม ประชุ ม เอง จํ า นวน 10 คน
เจาหนาที่ 2 คน ถานสําเนา
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานประจําเพื่อวิเคราะหงาน
เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานประจําเพื่อวิเคราะหงาน แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
Hardware
- Scanner
- Computer ที่สามารถใชงานรวมกับระบบ Internet ได
- ระบบเครือขาย Internet
Software
- Program PDF.
- Microsoft Office Ver. รองรับระบบการทํางาน
- Program NAS-OP
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลจากแฟมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปตั้งแตป 2557-2560
ยอนหลังรวม 4 ป โดยรวบรวมเปรียบเทียบจํานวนครั้งที่ประชุม จํานวนวาระที่ใชในการประชุมซึ่งมีความ
สอดคลองกับปริมาณกระดาษที่ใชสําหรับการประชุม รวมทั้งเอกสารที่แนบประกอบการประชุมในแตละครั้ง
ดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการประชุมแบบ Paperless การควบคุมลดปริมาณการใชกระดาษจึงเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ที่สุดในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในครั้งนี้
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลสถิติจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณกระดาษที่ใชในการจัดการประชุมปริมาณ
กระดาษที่ใชแนบประกอบการประชุม ซึ่งคาใชจายที่เกิดขึ้นแปรผันสูงขึ้นตามจํานวนครั้งที่ประชุมในแตละป
เมื่อนํามาแสดงผลเปรียบเทียบกันตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ผานมานั้น
3.6 วิธีการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้คือการนําขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานของการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ e-Meeting ที่ไดดําเนินการแลวตามกระบวนการและวิธีที่
ปฏิ บั ติเพื่ อศึ กษาและวิ เคราะห รูป แบบของการเปลี่ย นแปลงและผลลัพ ธที่ เกิดขึ้น ตลอดจนกระบวนการ
ปฏิบัติงานแบบเดิมของการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสถิติการใชกระดาษเอกสารประกอบการ
ประชุมตามแนวทางการประชุมแบบ Paperless ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้
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3.6.1 วิธีการดําเนินการปรับปรุงพั ฒ นากระบวนการทํางานของการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบการประชุมแบบ e - Meeting เพื่อใหเกิด Paperless
2. จัดหารูปแบบของโปรแกรมการประชุมที่สามารถอํานวยความสะดวกใหผูบริหารได
3. ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรึกษารายละเอียดรูปแบบ
Concept ของการประชุมระบบ e-Meeting
4. กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแล ทําเอกสารประกอบการประชุมและสงขอมูลเอกสารการ
ประชุมผานระบบ NAS-MU
5. เชื่ อ มโยงคณะกรรมการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย และเลขานุ ก าร
ผูบริหารทุกคนและผูที่เกี่ยวของ
6. จัดเตรียมไฟลการประชุม PDF. พรอมทั้ง Up-date ขอมูลรวมทั้ งเอกสารประกอบการ
ประชุมใหเปนปจจุบันมากที่สุดกอนการประชุมจะเริ่มขึ้น
3.6.2 แนวทางในการดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติใชงานจริง
1. นํ า นโยบายเรื่ อ งการลดปริ ม าณกระดาษที่ เ กิ ด จากแฟ ม ที่ ใ ช ป ระกอบการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ ซึ่งเปนดําริจากผูบริหารที่ถายทอดลงมาเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางเครงครัดใหเกิดเปนรูปธรรม
2. หัวหนางานฯ และ หัวหนาหนวยมีหนาที่รับผิดชอบในการไปศึกษาระบบการประชุมแบบ
e -Meeting โดยนําโปรแกรมที่งาย และสะดวกมาใช โดยควบคุมดูแลระบบการบริหาร
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ Paperless
3. วางแผนการปฏิบัติงานการประชุมแบบ e - Meeting โดยมอบหมายเจาหนาที่ที่ทําหนาที่
เป น เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ทั้งระบบ อาทิ จัดทํ าวาระที่ เสนอในที่ ประชุม แปลงไฟล เป น PDF. จัดส ง
ระเบียบวาระรวมทั้งไฟลที่ใชในการประชุมถึงผูบริหาร และเลขานุการผูบริหารทุกคน จด
รายงานการประชุม สงมติที่ประชุมใหผูเกี่ยวของตอไป เปนตน
4. จัดสงไฟลที่ใชประชุมในไลนกลุมเลขานุการผูบริหารโดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ที่สุด
5. ลดปริมาณผู จั ดทํ าแฟ มการประชุ ม ลดเวลาในการดํ าเนิ น งาน ลดทรัพยากรต าง ๆ ที่
เกิดขึ้น
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6. มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ
ใชเปนแนวทางมนการปฏิบัติงานทดแทนกันไดในอนาคตตอไป
7. มี ก ารเก็ บ ตั ว ชี้ วั ด คื อ ปริ ม าณกระดาษที่ ใช ทํ าแฟ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม
เปรียบเทียบระหวางป 2557 และ ป 2560 เก็บขอมูล
8. มี ก ารรายงานผู บ ริ ห ารตามลํ า ดั บ ชั้ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหนวยงานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชงานไดอยางเหมาะสมและพรอมพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่องในอนาคต
3.6.3 เครือขายการเชื่อมโยงระบบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

ระหวางการประชุม e-Meeting ใชไฟล PDF.
แผนภาพที่ 9 : การเชื่อมโยงของระบบระหวางการประชุม e-Meeting ทีพ่ ัฒนาขึ้นใชงาน
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จาก Flow Chart ดังกลาวขางตนระบบการเชื่อมโยงการทํางานการประชุม e-Meeting ที่ใชในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ผูใชระบบ คือ ผูบริหารซึ่งเปนคณะกรรมการฯ และเปนผูเขารวมประชุมมีสิทธิ์เขาใช
งานผานระบบ โดยเลขานุการที่ประชุม มีหนาที่ upload ขอมูลและมีสิทธิในการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับการประชุมใหเปนปจจุบันที่สุด
2. Login เขาใชระบบจาก website ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเขาจาก MU-Webmail
ของผู เข าร ว มประชุ ม ทุ ก คน โดยการ Login เข าใช งานในระบบสามารถเข าได จ าก
Notebook , tablet หรือ Smart Phone สามารถเขาใชงานได ซึ่งจะสามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับผูบริหารได สามารถใชงานตามอุปกรณที่ถนัดอีกดวย
3. เมื่อเรียกขอมู ลการใชงานผานระบบด วยการดึงขอมูลการใชงานจากการควบคุมของ
Web Server
4. ข อ มู ล ไฟล ที่ ใช ในการประชุ ม จะถู ก เก็ บ ไว ที่ Storage Server สามารถเรีย กดู ข อ มู ล
ยอนหลังตามความตองการได โดยมีผูควบคุมทําหนาที่เปน Upload User
5. รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการรั บ รองการประชุ ม และมติ ที่ ป ระชุ ม จะถู ก เก็ บ ไว ที่
Storage Sever ไดซึ่งสามารถเรียกดูขอมูลการประชุมยอนหลังไดตามความตองการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบ
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ
บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless นี้ ซึ่งผูดําเนินการวิเคราะห
จําแนกตามชวงและขั้นตอนเพื่อนําเสนอตามกระบวนการในการบริหารจัดการการประชุมดวยการลดขั้นตอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณกระดาษที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดตามลําดับความสําคัญได 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 คือ การเตรียมการประชุม
- เตรียมวาระการประชุม
- จัดแฟมการประชุม
ชวงที่ 2 คือ การดําเนินการระหวางการประชุม
- อํานวยความสะดวก ประสานงานผูชี้แจงตามวาระการประชุม
ชวงที่ 3 คือ การดําเนินงานหลังสิ้นสุดการประชุม
- การจัดทําบันทึกรายงานการประชุม
- แจงมติที่ประชุมกับผูเกี่ยวของ

แผนภาพที่ 10: ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการประชุม
ชวงที่ 1 คือ การเตรียมการประชุม เป น ขั้น ตอนแรกสํ าหรับ เตรีย มความพรอม เตรีย มวาระการ
ประชุมจัดแฟมการประชุม สําหรับใชประชุมที่เกิดขึ้นจริง
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แผนภาพที่ 11 : แสดงรูปแบบการจัดทําแฟมการประชุมแบบบุฟเฟต
จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดเปนขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ลําดับที่
ขั้นตอนที่ 2 : ลําดับที่
2 วันทําการ ลําดับที่

ถึง

มีผูปฏิบัติงานจํานวน 1 คน โดยใชระยะเวลาทั้งหมด 5 วันทําการ

มีผูปฏิบัติงาน 3-5 คน ในการติดตอประสานงาน โดยใชระยะเวลาทั้งสิ้น

ใชเจาหนาที่ประมาณ 2 คน ในการถายสําเนาเอกสารที่ใชประกอบการประชุมตาม

จํานวนผูเขารวมประชุม ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 นี้เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากขั้นตอนแรก
ขั้นตอนที่ 3 : ลํ าดับ ที่

ถึ ง

มีผูป ฏิบัติงานทั้ งสิ้น 10 คน ซึ่งเปน เลขานุ การผู บริห ารรวม

รับ ผิ ด ชอบทํ าแฟ มและจัด แฟ มประชุมตามวาระเพื่อเสนอผูบ ริห ารเอง และผู ถายสําเนาเอกสารอี ก 2 คน
สําเนาตามจํานวนผูเขารวมประชุม วิธีปฏิบัติ คือ การนําเอาระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมมา
จัดวางเรียงจนครบวาระที่ใชประชุมแลวเลขานุการผูบริหารหยิบจัดแฟมเองเพื่อเสนอผูบริหารตอไป ซึ่งใน
หนวยเลขาฯ เรียก “แบบบุฟเฟต”
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สรุปขั้นตอนที่ 1 ภาพรวมในขั้นตอนนี้มีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของในกระบวนการ คือ ผูปฏิบัติงาน
ระยะเวลา และปริมาณกระดาษที่เกิดขึ้นในการประชุมแตละครั้ง
ชวงที่ 2 คือ การประชุมเปนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นในหอง
ประชุม 515 ตึกสํานักงานอธิการบดี

แผนภาพที่ 12 : แสดงการดําเนินการระหวางการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดเปนขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ลําดับที่

และ

มีผูปฏิบัติงานตามลําดับที่

ตามผูบริหารที่ทําหนาที่เลขาที่ประชุมในลําดับที่
ขั้นตอนที่ 2 : ลําดับที่

ถึง

1 คน ควบคุมวาระการประชุม

โดยประธานที่ประชุม คือ อธิการบดี

ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้มีระยะเวลามาเปนตัวกําหนดการ

ประชุมดําเนินไปอยางชาหรือเร็วนั้นแปรผันไปตามจํานวนวาระที่เสนอเขาที่ประชุม และการสรุปหาขอยุติของ
ผูบริหารในแตละวาระของการประชุม
สรุปขั้นตอนที่ 2 ภาพรวมในขั้นตอนนี้มีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของโดยตรงคือ เวลา ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประชุม และจํานวนวาระที่เสนอเขามา
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ชวงที่ 3 คือ การดําเนินงานหลังสิ้นสุดการประชุมในแตละครั้ง ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม
ดําเนินการ ดังแผนภาพ ตอไปนี้

แผนภาพที่ 13: แสดงการทําบันทึกรายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุม
หลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว
จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดเปนขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ลําดับที่

ถึง

ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมทําการถอดเทปการ

ประชุมพิมพรางรายงานการประชุมเสนอหัวหนางานตรวจสอบ และสงคืนแกไข แลวเสนอผูชวยเลขาที่ประชุม
ฝายบริหารดําเนินตรวจสอบความถูกตองตามลําดับตอไป
ขั้นตอนที่ 2 : ลําดับที่

และ

ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมแกไขรายงานการ

ประชุมตามที่ไดพิจารณาแลวสงผูบริหารเพื่อตรวจสอบเพื่อเขาวาระรับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไป
ขั้นตอนที่ 3 : ลําดับที่

และ

ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมทําบันทึกสรุปมติที่

ประชุมที่ผานการรับรองรายงานการประชุมแลวแจงผูบริหารหรือผูเกี่ยวของทราบหรือนําไปปฏิบัติตอไป
สรุป ขั้น ตอนที่ 3 ภาพรวมในการปฏิ บัติงานในขั้น ตอนนี้ ปจจัย ที่เขามาเกี่ย วของโดยตรงคือ เวลา
ระยะเวลาในการทํารายงานการประชุมและตรวจสอบรายงานการประชุม ซึ่งใชผูปฏิบัติงานทํารายงานการ
ประชุม 1- 2 คน โดยผูตรวจสอบรายงานการประชุม จํานวน 2 คน
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ภาพรวมการประชุ ม ตั้ งแต เริ่ ม ต น จนสิ้น กระบวนการของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารฯ ดั ง
แผนภาพตอไปนี้

แผนภาพที่ 14 : แสดงขั้นตอนการจัดการประชุมแบบเดิม
ขั้นตอนที่

รายละเอียด

1

กําหนดการประชุมโดยเลขานุการที่ประชุมเวียนแจงใหเสนอวาระที่เกี่ยวของสําหรับการประชุม

2

สงเรื่องนําวาระเขาประชุมกลับมาที่เลขานุการที่ประชุม

3

เลขานุการที่ประชุมรวบรวมวาระการประชุมทั้งหมด จัดทําวาระตามวาระการประชุมที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ตาม
file เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการประชุมตอไป)

4

ถายสําเนาเอกสารจัดทําแฟมที่ใชสําหรับการประชุมทั้งหมดเทากับจํานวนผูเขารวมประชุม

5

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (ใชแฟมประกอบการประชุม)

6

เลขานุการที่ประชุมสรุปมติที่ประชุมและจัดทํารายงานการประชุม

7

ถายเอกสารสําเนาสรุปมติที่ประชุม

8

สงสําเนาสรุปมติที่ประชุมใหกรรมการผูเกีย่ วของตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (หากมีประเด็น
เพิ่มเติมหรือประเด็นตกหลนแจงกลับเลขาที่ประชุมดําเนินการแกไข ตอไป)

9

เลขานุการที่ประชุมแกไข/เพิ่มเติมและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อเขาวาระรับรองรายงานการประชุม
ครั้งตอไป
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จากแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการประชุมขางตนพบวา ขั้นตอนที่ 4 ถายสําเนาเอกสารจัดทําแฟมที่
ใชสําหรับการประชุม และ ขั้นตอนที่ 7 ถายเอกสารสําเนาสรุปมติที่ประชุม ตองใชกระดาษสําหรับการประชุมใน

แตละครั้งจํานวนมาก ซึ่งเกิดความสิ้นเปลืองในการประชุมแตละครั้ง และเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางาน เพื่อลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น ดังแผนภาพตอไปนี้

แผนภาพที่ 15: แสดงขั้นตอนการจัดการประชุมที่ปรับปรุงใหม
ขั้นตอนที่

รายละเอียด

1

กําหนดการประชุมโดยเลขานุการที่ประชุมเวียนแจงใหเสนอวาระที่เกี่ยวของสําหรับการประชุม

2

สงเรื่องนําวาระเขาประชุมกลับมาที่เลขานุการที่ประชุม

3

เลขานุการที่ประชุมรวบรวมวาระการประชุมทั้งหมด จัดทําวาระตามวาระการประชุมที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด(ตาม file เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการประชุมตอไป) Scan File เปน PDF.

4

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (ใช PDF. File )

5

เลขานุการที่ประชุมสรุปมติที่ประชุมและจัดทํารายงานการประชุม

6

สง e-mail สรุปมติที่ประชุมใหกรรมการผูเกี่ยวของตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (หากมี
ประเด็นเพิ่มเติมหรือประเด็นตกหลนแจงกลับเลขานุการที่ประชุมดําเนินการแกไข ตอไป)

7

เลขานุการที่ประชุมแกไข/เพิ่มเติมและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อเขาวาระรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งตอไป
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จากแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการประชุมขางตนพบวา ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเดิมสามารถลด
ขั้นตอนลงไปจาก 9 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอน โดยขั้นถายสําเนาทําแฟมเอกสาร และเอกสารเพื่อเวียนแจง
วาระไดหายไปโดยจัดทําใหอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อแจงผูเกี่ยวของตอไป
จากรูปแบบการจัดการประชุมขางตน โดยปญหาและนโยบายของสํานักงานอธิการบดีที่จะลดการใช
กระดาษในการจั ด การประชุ ม ตามนโยบาย สํ านั ก งานที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม Green Office ซึ่ ง งาน
เลขานุการกิจและสภาคณาจารย หนวยเลขานุการผูบริหารไดนํ านโยบายและความตองการในการจัดการ
ประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกสประชุมปรึกษาหารือกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การประชุมจากกระดาษมาเปนการประชุมโดยใชระบบ NAS - OP ประชุมจาก File PDF. ซึ่งทําการประชุม
และเปดอานจาก Notebook แทบเล็ต หรือ โทรศัพทมือถือได ซึ่งปจจุบันประชุมผาน Notebook ในหอง
ประชุมเทานั้น โดยที่ผานมาสามารถอํานวยความสะดวกใหผูบริหารในการมุงมั่นที่จะลดกระดาษที่เกิดขึ้นใน
การประชุ ม ในแต ล ะครั้ ง และเป น ผู นํ า ในการประชุ ม และส งผลที่ เป น รู ป ธรรมในการประชุ ม ผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกสดวย
ตัวอยางรูปแบบการประชุมโดยใช File PDF.
จากการนําระบบ e-Meeting มาใชสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลโดย
การแปลงไฟลการประชุมเป น PDF. ซึ่งเริ่มใชงานระบบนี้ มาตั้งแต วันที่ 12 มกราคม 2559 เปนตน มา มี
รายละเอียดขั้นตอนดังตัวอยางตอไปนี้
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2560
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดย (Dabble Click) ที่ไฟลนี้เพื่อทําการเปดไฟลที่ใชประชุม และประธาน
ที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
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แผนภาพที่ 16: ตัวอยางระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

คลิกเอกสารประกอบการประชุม

แผนภาพที่ 17: ตัวอยางเอกสารประกอบการประชุม
36

แสดงรายละเอียดเอกสารที่แนบสําหรับการประชุม ดังตอไปนี้

แผนภาพที่ 18 : แสดงรายละเอียดเอกสารที่แนบสําหรับการประชุม

37

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงสถิติการใชกระดาษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ระหวาง ป พ.ศ. 2557 - 2560

ป

จํานวนครั้งในการ

ปริมาณการใชกระดาษ

เอกสารที่แจกเพิ่มเติม

รวมทั้งสิ้น

รวมจํานวน

เทียบเปนคาใชจาย

ประชุม

ในการจัดประชุม (แผน)

ระหวางการประชุม

(แผน)

(รีม)

ทั้งสิ้น (บาท)

(ครั้ง)

(แผน)

2557

22

23,070

1,235

24,305

49

4,456.55

2558

39

30,080

3,584

33,664

67

6,093.65

2559

33

40,574

1,856

42,430

85

7,730.75

2560

29

50,400

1,286

51,686

103

9,367.85

หมายเหตุ : กระดาษ 80 gsm. ขนาด A4 ยี่หอ Idea green 1 รีม : 500 แผน ราคาเทากับ 90.95 บาท
(กระดาษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัสดุดําเนินงานจัดซื้อ)
: ปริมาณการใชกระดาษและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในป 2557 และ 2558 โดยในป 2559 และ 2560 ปริมาณการใชกระดาษ
และคาใชจายไมเกิดขึ้นจริง เนื่องจาก Scan เอกสารเปน PDF.File ใชสําหรับการประชุม

38

กราฟแสดงสถิตกิ ารใช้ กระดาษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2557 - 2560
60,000

ปริมาณ/ จํานวน

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปริมาณการใช้ กระดาษในการจัดประชุม (แผ่น)

23,070

30,080

40,574

51,686

เอกสารที่แจกเพิ่มเติมระหว่างการประชุม(แผ่น)

1,235

3,584

1,856

1,286

4,456.55

6,093.65

7,730.75

9,367.85

เทียบเป็ นค่าใช้ จา่ ยทังสิ
้ ้น(บาท)

แผนภาพที่ 19 : กราฟแสดงสถิติการใชกระดาษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
39

แผนภาพที่ 20: กราฟแสดงสถิติเปรียบเทียบการใชกระดาษกับคาใชจายที่เกิดขึ้นในการประชุมฯ ระหวางป 2557 - 2560
40

4.2 การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน
ในการวัด และวิเคราะห ป ระสิ ท ธิผ ลของระบบการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย แบบ
Paperless โดยการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting สามารถคํานวณไดจากกระดาษที่เกิดขึ้น
จากการประชุม คํานวณระยะเวลาจากการทําเอกสารประกอบการจัดทําแฟมการประชุมโดยจะแปรผันไปตาม
จํานวนครั้งที่ประชุม จํานวนแผนกระดาษ ระเบียบวาระการประชุม และจํานวนผูเขารวมประชุม จากตารางสรุป
แผนภาพกราฟขางตน อธิบายไดดังนี้
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ โดยการใชระบบ e-Meeting และเริ่มใชงานตั้ งแต ป 2559
เปนตนมานั้น โดยเปรียบเทียบ 4 ป ของการประชุม แบบใชกระดาษ และการประชุมแบบไมใชกระดาษ ดังนี้
ป 2557 กับ ป 2558 มีจํานวนผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 16 คน โดยในป 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น
22 ครั้ง และในป 2558 ป มีจํานวนผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 16 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 39 ครั้ง ซึ่งในป
2557 มีการใชปริมาณกระดาษทั้งสิ้น 24,305 แผน มีคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระดาษเปนจํานวน 4,456.55
บาท ในขณะที่ ป 2558 ปริมาณการใชกระดาษทั้งสิ้น 33,664 แผน คิดเปนคาใชจายทั้งสิ้น 6,093.65 บาท
ซึ่งเปนคาใชจายที่สูงขึ้นจากป 2557 เปนจํานวนเงิน 1,637.10 บาท
ป 2559 กับ ป 2560 มีจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 16 คน โดยในป 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 33
ครั้ง และในป 2560 มีจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 16 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 29 ครั้ง ซึ่งในป 2559 มีการใช
ปริมาณกระดาษทั้ งสิ้ น 42, 430 แผน มีคาใช จายที่ เกิ ดขึ้น เกี่ยวกั บกระดาษเปน จํานวนเงิน 7,730.75 บาท
ในขณะที่ป 2560 มีการใชปริมาณกระดาษทั้งสิ้น 51,686 แผน มีคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระดาษเปนจํานวน
เงิน 9,367.85 บาท ซึ่งเปนคาใชจายที่สูงขึ้นจากป 2559 เปนจํานวนเงิน 1,637.10 บาท (คํานวณคาใชจายจาก
กระดาษ 80 gsm. ขนาด A4 ยี่หอ Idea green 1 รีม: 500 แผน ราคาเทากับ 90.95 บาท) โดยคาใชจายในป
2559 และ 2560 เปนคาใชจายและปริมาณการใชกระดาษที่ไมไดเกิดขึ้นจริงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานดวยการ Scan เอกสารของวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมเปน PDF. File และทําการ
ประชุมผานระบบเสมือนยกแฟมการประชุมทั้งหมดเขาไปในระบบทั้งแฟมการประชุม ซึ่งทําการประชุมผาน
Notebook นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอื่นๆ เชน คาหมึกพิมพ คาไฟฟาเครื่องถายเอกสาร คาวัสดุที่ใชทําแฟมการ
ประชุม คาใชจายในการทําสําเนาเอกสารประเภทภาพสี เปนตน (โดยคาใชจายที่กลาวมาขางตนไมเกิดขึ้นและ
ไมไดนํามาคิดคาใชจาย) นอกจากนี้ จากประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting ยังชวยลดภาระงาน
ของเจาหนาที่ในการจัดเตรียมแฟม จัดพิมพ จัดทําสําเนาประกอบอีกดวย ยกตัวอยางตองพิมพเอกสารจํานวน
1,500 แผน การคํานวณระยะเวลาในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม สามารถคํานวณไดจากอัตราเร็วของ
41

เครื่องถายเอกสาร หากเครื่องถายเอกสารมีความเร็ว 30 แผนตอนาทีจะตองใชเวลาในการถายสําเนาทั้งสิ้น 50
นาที ซึ่งยังไมรวมระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารกอนการประชุม และเวลาที่ใชจัดแฟมการประชุม อีกดวย
หลังจากหน วยเลขานุการผูบ ริหาร ไดปรับ เปลี่ย นรูปแบบในการประชุ มคณะกรรมการบริห ารฯ มา
ประชุมแบบ e-Meeting ตั้งแต ป 2559 – 2560 ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบไดจาก ตารางที่ 3 (หนา 38), จาก
แผนภาพที่ 19 (หน า 39) และแผนภาพที่ 20 (หน า 40) จะพบวา จํ านวนครั้งที่ ป ระชุมเพิ่ มขึ้ นและปริมาณ
กระดาษที่ ใชเพิ่ มขึ้น ตามลําดั บ ซึ่งสอดคล องกับ คาใชจายที่เกี่ยวของกับ กระดาษที่ เพิ่ มขึ้น อยางตอเนื่อง แต
คาใชจายที่เกิดขึ้นในป 2559 – 2560 นั้นไมไดเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชุมแลว ซึ่งเปนการลดขั้นตอน ลดตนทุน ลดเวลาในการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมตอบสนองนโยบาย
Green Office อยางแทจริง
4.3 ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุงกระบวนงานมาใชระบบ e-Meeting
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2560 ลดปริมาณการใชกระดาษ
ที่เปนเอกสารที่เกิดขึ้นจากป 2558 ลงกวา 18,022 แผน และสามารถประหยัดคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การใชกระดาษ เปนจํานวนเงิน 3,274.20 บาท (ซึ่งในป 2560 เปนคาใชจายที่ไมเกิดขึ้นจริงเนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานแลว)
2. การประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Meeting) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประชุม
ของฝายเลขานุการ ชวยลดภาระงาน ลดเวลา ลดเอกสารในการจัดเตรียมแฟมสําหรับใชประกอบการ
ประชุม
3. ผูเขารวมประชุมมีความสะดวกไมตองถือแฟม หรือใชแฟมในการประชุมชวยแกปญหาการลืมแฟมที่ใช
ประกอบการประชุม ซึ่งการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Meeting) สามารถเขาไดจาก
File - PDF. เสมือนยกแฟมการประชุมเขาไปอยูในระบบสารสนเทศ
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บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปแนวคิดเรื่อง Paperless ที่นํามาใชสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1. สามารถลดปริมาณการใช กระดาษตามแนวความคิด Green Office หรื อ ออฟฟ ศที่ เปน มิตรตอ
สิ่งแวดลอม การลดปริมาณการใชกระดาษและการผลิตกระดาษลงจะสงผลโดยตรงตอสิ่งแวดลอม
โดยรวมระยะยาวซึ่งเปนไปตามนโยบายของการเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน
2. ชวยลดคาใชจายที่เกิดขึ้นในการสั่งซื้อกระดาษ และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากคาแรงจากผูปฏิบัติงาน
3. เป น การแก ป ญ หาในการใช พื้ น ที่ เก็บ เอกสารเนื่ องจากเอกสารที่ ไดจัดทํ าขึ้น สามารถเก็บ ไวแบบ
ดิจิตอลเก็บไวในฐานขอมูล ไมตองมีตูไวสําหรับเก็บเอกสาร และยังสามารถเพิ่มพื้นที่การใชสอยได
อีกดวย
4. สามารถตอบสนองการสืบคนเอกสารในยุคดิจิตอลนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการสืบคนจากระบบ
ฐานขอมูลซึ่งสามารถเขาถึงไดงายทุกที่ ทุกเวลา มีความสะดวกโดยไมตองไปรื้อคน หาที่ ตูเอกสาร
แบบเดิมอีกตอไป
5. สามารถใชเป นฐานขอมู ลเพื่ อทํ าสถิติ และนําไปใชสนั บสนุ นขอมู ลของ Green Office ในการเป น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนได

แผนภาพที่ 21 : วิเคราะหการบริหารจัดการประชุมฯ แบบ Paperless
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จากแผนภาพขางตน การวิเคราะหการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ
Paperless นั้น โดยการนําหลักการของ Lean มาใชในการปรับ ลดขั้นตอนในการทํางาน พื้นฐานมาจากการ
วิเคราะหงาน 5W1H เดิมเปนการประชุมดวยกระดาษจากแฟมการประชุมเปลี่ยนเปน Scan เอกสารเปน File
PDF. และประชุมผานระบบจาก Notebook ผลที่ไดรับ คือ ลดปริมาณเจาหนาที่ในการจัดเตรียมทําแฟมการ
ประชุมจาก 10 กวาคน เหลือ 1-2 คนเทานั้น ลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการประชุมที่ใชสําหรับจายคากระดาษ
และทําใหการบริหารเวลาที่ใชในการประชุม หรือเตรียมแฟมการประชุมสั้นกระชับมากยิ่งขึ้น

แผนภาพที่ 22 : หลักการนําแนวคิด Lean และ 5W1H ประยุกตใชงาน
จากแผนภาพดังกลาวขางตน การนําหลักการ Lean มาใชปรับปรุงสงผลอยางเปนรูปธรรม คือ
1. SAVE on LABOR คื อ ลดจํ านวนคนลงในการปฏิ บั ติ งาน ส งผลต อ การจ า ยค าใช จ า ย
สวัสดิการตางๆ ในระยะยาวได
2. SAVE on PAPER คือ ชวยประหยัดหรือลดการใชปริมาณกระดาษลงไดมากมายสงผลตอ
คาใชจายที่เกิดขึ้นในการสั่งซื้อกระดาษ สงผลตอสิ่งแวดลอมโดยตรงในการนําไมมาผลิต
กระดาษสงผลระยะยาวและเปนไปตามนโยบาย Green Office ดวย
3. SAVE on ENERGY คือ ชวยประหยัดทรัพยากรไฟฟา การทํางานของเครื่องถายเอกสาร
ซึ่งจะสงผลตอสิ่งแวดลอมโดยตรงคือ การปลอยพลังงานกาซเรือนกระจกซึ่งเปนการชวย
และลดการปลอยพลังงานกาซเรือนกระจกไดในระยะยาว
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5.2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข
ดวยประสบการณตรงจากการทํางานของผูเขียนและผูปฏิบัติงานในการจัดการประชุมนี้ โดยเปนการ
ประชุมรวมกลุมยอยของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของเพื่อระดมความคิดเห็นและจากคําแนะนําของหัวหนางาน
ได รวบรวมป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ย นระบบการทํ างานด วยการนํ าระบบการประชุ มแบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Meeting) มาใชงาน รวมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจนไดขอสรุป ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการไดมาซึ่งเอกสารที่ใชประกอบการประชุมจากกระดาษ
โดยแทนที่ดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส
แนวทางแกไข
- สรางความเขาใจกับผูบริหารและผูเกี่ยวของในการเสนอวาระบรรจุเขาที่ประชุมรวมทั้งเอกสารที่
ใชประกอบการประชุม
- ประสานงานกับผูเกี่ยวของใหจัดทําขอมูลสรุปเพื่อเสนอบรรจุเขาวาระการประชุม
- Scan เอกสารที่ใชประกอบการประชุมเปน PDF. แลวสงใหฝายเลขาฯ เตรียมการประชุม
2. ปริมาณกระดาษเอกสารที่ใชประกอบการประชุมเพิ่มเติมในที่ประชุม
แนวทางแกไข
- พิจารณาวาระตางๆ ที่เสนอเพื่อบรรจุวาระการประชุมกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 วันทําการใน
การเตรียมเอกสารเพื่อนําเสนอวาระการประชุม จากผูบริหารที่ถูกมอบหมายใหพิจารณาวาระที่
ประชุมฯ
- กําหนดใหสงเอกสารตามวาระที่ไดบรรจุแลวภายกําหนด 3 วันทําการกอนการประชุมเกิดขึ้น
- Scan เอกสารที่ใชประกอบการประชุมเปน PDF. แลวสงใหฝายเลขาฯ โดยตรงกอนการประชุม
3 วันทําการ
3. รูปแบบของการสงเอกสารหรือแฟมการประชุมเพื่อแจงวาระการประชุมโดยการแปลงเปน File
เปน PDF. ใหผูบริหารทราบกอนการประชุมเปนรายบุคคล และผูบริหารไมไดเปดเอกสารระหวาง
การประชุมจาก e-mail สวนตัว
แนวทางแกไข
- สรางรายชื่อ mail รวมของผูบริหารและสงออกดวยโปรแกรม NAS-OP โดยการสงเพียงครั้ง
เดียว
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- Upload file PDF. ไวในระบบ หรือสงเขา e-mail ของเลขาฯ ผูปฏิบัติเปนเลขาที่ประชุมฯ
- สํารอง File การประชุมใส USB flash drive ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
- บั น ทึ ก File การประชุ ม ที่ สงให ผูบ ริห ารลงเครื่อง Notebook ของผูบ ริห ารที่ ใชสํ าหรั บ การ
ประชุมทุกครั้ง
4. เอกสารหรือขอมูลที่ใชนําเสนอในที่ประชุมเปดจากระบบไมได
แนวทางแกไข
- ขอเอกสาร File PowerPoint หรือเอกสารอื่นๆ กอนการประชุม 3 วันทําการ
- ทดลองเป ด โปรแกรมการใชงานก อนวัน ประชุม จริง หากเกิ ด ป ญ หาติ ด ต อ ประสานงานกั บ
ผูเกี่ยวของดําเนินการแกไขดวน
- Save File เปน PDF. เพื่อความสะดวกและงายในการนําเสนอในที่ประชุม ภาพ และ front ใน
PowerPoint จะไมเพี้ยนหรือกลายเปนภาษาตางดาว
5.3 ปจจัยสูความสําเร็จ และขอเสนอแนะในการพัฒนา
ปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนาครั้งนี้
- นโยบายทางการบริหารจัดการของผูบริหารตอบสนอง Green Office
- ความรวมมือของบุคลากรหลายฝายที่ใหความรวมมือในการดําเนินการสนับสนุนการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting
- ความรูที่ไดจากการไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการประชุมผานระบบสารสนเทศ ระบบการ
ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
- ควรพั ฒ นาระบบการประชุ ม e-Meeting ตอไปในอนาคตโดยการเขีย นโปรแกรมการจัด การ
ประชุมโดยเฉพาะตอไป
- ควรพัฒนาระบบการประชุมจากเดิมโดยการใช Google APP. ซึ่งจะสามารถพิมพตอบโตแกไข
รายละเอียดระหวางการประชุมไดจากระบบ
- ควรพั ฒ นาระบบการประชุ ม แบบ e-Meeting โดยเขี ย นและสร า ง Program การใช โ ดย
เฉพาะงานอยางเปนระบบและแบบแผนเพื่อนําไปใชงานแบบสากล
- ควรนํ าระบบการประชุ มแบบ e-Meeting ไปใชในการประชุมอื่น ๆ กองอื่น ๆ ภายใต สังกัด
สํานักงานอธิการบดี เปนตน เพื่อการบริหารองคกรที่ยั่งยืนตอไป
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