
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management) 

ภาควิชาชีวเคมี 

 

1. ช่ือเรื่อง โครงการการใชระบบ E-Learning แทนการใชกระดาษในรายวิชาชีวเคมีสําหรับพยาบาล (ชค 

203) ในป พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรกระดาษนั้น เปนสิ่งท่ีจําเปนในทุก ๆ หนวยงานของคณะแพทยศาสตร การบริหารจัดการ

แบบลีน (Lean Management) เพ่ือลดการใชกระดาษนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยทางภาควิชาชีวเคมีมี

การรณรงคใหบุคลากรและนิสิตเห็นถึงความสําคัญในการใชกระดาษอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด และ

สนับสนุนใหบุคลากรและอาจารยนําระบบ E-Learning มาใชแทนการใชกระดาษ โดยในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2562 ภาควิชาชวีเคมีไดจัดการเรียนการสอนใหกับคณะพยาบาลศาสตร ชื่อรายวิชาชีวเคมีสําหรับ

พยาบาล (Biochemistry for Nurse) (ชค203)  ใหแกนิสิตพยาบาลชั้นปท่ี 2  ซ่ึงมีจํานวนนิสิต 120 คน มี

หัวขอท่ีอาจารยในภาควิชาชีวเคมีสอนรวม 11 หัวขอ ดังนั้นจะเห็นไดวาภาควิชาชีวเคมีจะตองสั่งดิจิตอลเพ่ือ

ทําเอกสารการเรียนการสอนเทากับจํานวนนิสิตพยาบาลคือ 120  ชุด ซ่ึงในการทําดิจิตอลเอกสารการเรียน

การสอนทุกครั้งจะตองใชกระดาษประมาณ 30 รีม และใชหมึกในการทําดิจิตอลเปนจํานวนมาก แตในปจจุบัน

ระบบ E-Learning (A-tutor) ไดเขามามีบทบาทเก่ียวกับการเรียนการสอนมากข้ึนทางภาควิชาชีวเคมีจึงมีการ

ประชุมหารือกันท่ีภาควิชาและมีนโยบายใหอาจารยทุกทานของชีวเคมีไดสงเอกสารการเรียนการสอนของ

ตนเองข้ึน A-tutor ของรายวิชาท่ีตนเองสอนทุกทาน เพ่ือจะใหนิสิตมา download เอกสารการเรียนการสอน

เขาคอมพิวเตอรของตนเองแทนการใชกระดาษ  และมอบหมายอาจารย ดร.ศิวพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล ซ่ึงเปนผู

ประสานงานของรายวิชา ชค 203 สํารวจวานิสิตยังคงตองใชเอกสารท่ีเปนกระดาษประมาณก่ีคน ซ่ึงอาจารย

ดร.ศิวพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล ไดทําการสํารวจพบวานิสิตพยาบาลตองการเอกสารท่ีเปนกระดาษจํานวน 43 คน 

ทางภาควิชาจึงทําการดิจิตอลเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะพยาบาลของทุกหัวขอท่ีภาควิชา

รับผิดชอบจํานวน 43 ชุด ซ่ึงนอยลงกวาเดิม 77 ชุด 

 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือการจัดการใชกระดาษใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. เพ่ือควบคุมและลดการใชกระดาษในภาควิชาชีวเคมี 

3.   เพ่ือรณรงคใหการควบคุมปริมาณการใชกระดาษมีผลอยางตอเนื่องในระยะยาว 

4.   มีการประยุกตใช E-Learning แทนการใชกระดาษ  



 

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม 

1.  อ.พญ.จันทรทรา  ตนันทยุทธวงศ    

2.  รองศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ     

3.  ศาสตราจารย ดร.โกสุม  จันทรศิริ  

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยา  ธเนศพงศธรรม   

5.  รองศาสตราจารย ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน    

6.  อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒนกุล  

7.  อ.ดร.ศิวพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล 

8.  อ.ดร.กรรณิกา  เสริมสุวิทวงศ 

9.  คุณอาชวดาม  ภาคพิธเจริญ  

10.  คุณไพศาล  ขาวสัก 

11.  คุณอรนัย  ไชยทน  

 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

        ระยะเวลา 

ขั้นตอน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

วางแผน (plan)               

ลงมือแกปญหา 

(Do) 

              

ตรวจสอบผล 

(Check) 

              

แกไขปรับปรุง

และจัดทํา

มาตรฐาน

(Action) 

              

 

6. วิเคราะห WASTE  

การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานท่ีตองแกไข 

2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 



3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานท่ี

ไมไดนํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนของผูท่ีปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนท่ีโดยเปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานท่ีซับซอนหรือมากเกินไป 

 

 

 

 

 

WASTE (Downtime) สภาพปญหา/ปญหาท่ีเกิด 
การแกไขปรับปรุง 

เพ่ือลด wastes 

Over production - การทําสําเนาเพ่ิมการพิมพ

งานเดิมซํ้า 

- การทําเอกสารประกอบการ

สอนท่ีไมมีใครอาน 

 

การใชระบบ E-Learning แทน

การใชกระดาษ 

 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอท่ีวิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ



7. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   งบประมาณ บคุลากร 

การดําเนนิงาน เทคโนโลย ี

สิน้เปลอืงงบประมาณ 

ขาดงบประมาณ 
ทํางานลา่ชา้ 

สิน้เปลอืงเวลา 

ลา่ชา้ 

ไมร่องรับการขยายตัวใน
อนาคต 

ไมม่กีารใชเ้ทคโนโลย ี

ปัญหา 

ขาดทักษะในการเรยีนรู ้



 

 

8. การแกปญหาและนําไปปฏิบัต ิ(นําสาเหตุของปญหาท่ีวิเคราะหไดมาหาวิธีแกปญหา) 

ปญหา สาเหต ุ วิธีการแกไข ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี 

ผลลัพธ 
เริ่ม ส้ินสุด 

ภาควิชาชีวเคมีมีการ

เบิกกระดาษเพ่ือทํา

เอกสารการสอนเปน

จํานวนมาก และ

เอกสารการสอนถูกท้ิง

ไวท่ีหนาหองเรียนเปน

จํานวนมาก 

เพราะนิสิตไมชอบขน

เอกสารการสอนกลับบาน 

การใชระบบ E-

Learning แทนการใช

กระดาษ 

คณาจารยและ

บุคลากรภาควิชา

ชีวเคมี 

19  

สิงหาคม  

2562 

2  ธันวาคม  

2562 

ภาควิชาชีวเคมีสามารถ

ลดจํานวนกระดาษ

ประมาณ 9030 แผน 

หรือประมาณ 18 รีม 

และไมตองสิ้นเปลืองหมึก

ในการดิจิตอลเปนจํานวน

มาก 

 

 

 

 

 



9. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข 

(แบบท่ี 1) 

กอนดําเนินการ (Pre-Lean) 

ลําดับ งาน เวลา (นาที) 

1 ขอเอกสารประกอบการสอนกับอาจารยผูสอนกอนท่ีจะสอน 1440 

2 เข็นกระดาษและหมึกดิจิตอลลงไปยังหองทําดิจิตอล 10 

3 ใหเจาหนาท่ีทําดิจิตอลเอกสารการสอน 180 

4 เรียงหนาและเย็บชุด 60 

5 นําเอกสารไปแจกนิสิตท่ีหนาหองบรรยาย 10 

 

หลังดําเนินการ (Post-Lean) 

ลําดับ งาน เวลา (นาที) 

1 ขอเอกสารประกอบการสอนกับอาจารยผูสอนกอนท่ีจะสอน 1440 

2 นําเอกสารการสอนข้ึน A-tutor 20 

 

(แบบท่ี 2) 

ข้ันตอนตอนเดิม ข้ันตอนใหม ผลลัพธ 

ใชเวลา 1700  นาที ใชเวลา 1460  นาที ใชเวลาลดลง 240  นาที ในแตละ

หัวขอท่ีสอน 

 

 

10. ผลลัพธการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผลลัพธ (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) 

ปริมาณการใชกระดาษลดลง การประยุกตใช E-

Learning แทนการใช

กระดาษ 

การใชกระดาษลดลง 18 รีมใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2562 

 

 

 

 



11. ส่ิงท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

1. ปริมาณการใชกระดาษลดลงอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  

2. ปริมาณขยะประเภทกระดาษลดลง  

3. มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  

4. นิสิตตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมปริมาณการใชกระดาษ 

 

12. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

1. นิสิตไมมีคอมพิวเตอรทําใหไมสามารถ download เอกสารจาก A-tutor ได 

 

13. ขอเสนอแนะ/ขยายผล 

 คณะพยาบาลศาสตรควรมีคอมพิวเตอร และปริ้นเตอรสวนกลางไวสําหรับบริการนิสิต 

 

14. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

ตารางเปรียบเทียบการใชกระดาษเพ่ือเปนเอกสารการสอนในป 2561 และ 2562 ดังนี ้

หัวขอที่ภาควิชาชีวเคมีรับผิดชอบ จํานวนหนา

ของแตละ

หัวขอ (แผน) 

ใชกระดาษในป 

2561 (แผน) 

จํานวน 113 ชุด 

เทากับจํานวน

นิสิตพยาบาล

ศาสตร  (ใช

กระดาษหนา-

หลัง) 

ใชกระดาษใน

ป 2562 

(แผน) จํานวน 

43 ชุด สําหรับ

นิสิตพยาบาล

ศาสตร(ใช

กระดาษหนา-

หลัง) 

จํานวนกระดาษ

ลดลง(แผน) 

Macromolecules 21 1243 473 770 

Enzyme 23 1356 516 840 

Carbohydrate metabolism 25 1469 559 910 



Lipid & Lipid metabolism 39 2260 860 1400 

Amino acid metabolism 21 1243 473 770 

Nucleic metabolism 14 791 301 490 

Nutrition and Energy 

metabolism 

23 1356 516 840 

Metabolic interrelationship 19 1130 430 700 

DNA replication & 

transcription 

38 2147 817 1330 

Gene regulation 15 904 344 560 

DNA technology 11 678 258 420 

รวม 14577 5547 9030 

 

จากตารางดานบนพบวาภาควิชาชีวเคมีสามารถลดจํานวนกระดาษประมาณ 9030 แผน หรือประมาณ 18 รีม 

และไมตองสิ้นเปลืองหมึกในการดิจิตอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กราฟแสดงการเปรียบเทียบการลดลงของกระดาษ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

             .................................................................... 

                                                                            (ลงชื่อ อ.พญ.จันทรทรา  ตนันทยุทธวงศ) 

                                                                                   รักษาการหัวหนาภาควิชาชีวเคมี 

เปรียบเทียบกระดาษท่ีใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ชค 203 ในปี 2561 และในปี 2562 


