
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management)

งานเวชนิทัศน์ ส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์  มศว



หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 4.0    ได้เข้า

มามีบทบาทในการมาพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา สามารถอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ หรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตรง และรวดเร็วมาก ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในงานเวชนิทัศน์ ต้องศึกษาเรียนรู้ ปรับ
กระบวนการท างานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดังกล่าวนี้ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารงานที่ปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย



วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างนวัตกรรมได้เพื่อ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล 4.0 
เพื่อพัฒนาการให้บริการ ลดขั้นตอน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และส่งมอบงานให้ผู้ใช้บริการ
ได้ทันตามก าหนด



WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด
การแก้ไขปรับปรุง

เพื่อลด wastes
Defect  (งานท่ีต้องแก้ไข) การให้บริการทีแ่บบเดมิๆ ยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

Over production                       (การผลิตมาก
เกินต้องการ )

การส่งมอบงานวีดทิัศนต์้องบนัทึกแผ่น CD, DVD
มากเกินไป ท าให้มีต้นทนุงบประมาณเพิ่มขึน้

ผลิตเพียงครั้งเดียว สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ตามความต้องการไดไ้มจ่ ากัด ลดปริมาณ
การใช้แผ่น CD, DVD /สามารถ Down lode 
ไฟล์ เก็บไว้ในอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลู Internal / 
External Hard Disk, handy drive ฯลฯ

Waiting (การรอคอย) ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการบันทกึแผ่น CD, DVD
เสียเวลามากและรอคอยนาน

เปิดดูข้อมูลไดท้ันที่ ผ่านระบบServer ต่างๆที่
งานเวชนิทัศนส์ามารถให้บรกิารได ้หรือ ใช้
โทรศัพท์ที่สามารถอ่าน QR Code ในการดูวีดิ
ทัศน์

วิเคราะห์ WASTE
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) 



WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด
การแก้ไขปรับปรุง

เพื่อลด wastes
Non-utilized Talent (ความคิดสร้างสรรค์ของ
ทีมงานที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์)
Transportation  (การขนย้ายบ่อย ๆ) ผู้ใช้บริการต้องมารับ CD, DVD หรือน าที่เก็บขอ้มูล

มาบันทึกไฟล์ วีดิทัศน์ ด้วยตนเอง
ไม่ต้องเดินทางมารับงาน

Inventory stock (สินค้าคงคลังมากเกินไป ) ต้องมีการจัดเก็บ แผ่น CD, DVD ในงาน ที่อาจเกิน
ความจ าเป็นและนานเกนิไปท าใหแ้ผ่นเสียหายไม่

สามารถใช้งานได้

ไม่ต้องมีแผ่น CD, DVD จัดเก็บในคลัง(ช่วยลด
งบประมาณ)

Motion (การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น) ผู้รับบริการสามารถรับงานวีดิทศัน์ ผ่านระบบServer 
ต่างๆที่งานเวชนิทศัน์สามารถให้บริการได ้หรือผ่าน

ระบบ QR Code ระบบออนไลน์ ได้สะดวกรวดเร็ว

อยู่ที่ไหน ถ้ามีสัญญาณ Inter Net ก็เข้าถึง
ข้อมูลได้ทันที่ 

Excessive processing (ขั้นตอนซ้ าซ้อนไม่ถูกต้อง)



วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (หลักการ 4M 1E )

Material วัสดุอุปกรณ์

ความสิ้นเปลื้อง งบประมาณ ความคุ้มค่า

การบันทึกแผ่น CD, DVD
เสียเวลานาน

ลดงบประมาณการซื้อแผ่น CD, DVD

Man บุคลากร
งานเวชนิทัศน์ มีบุคลากร ที่มีความสามารถด้านการใช้ เทคโนโลยี ยุคดิจิตัล 4.0

แต่ยังไม่ด าเนินการ
ขาดการท างานงานเชิงรุก ไม่กระตือรือร้น  ที่จะสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ

ขาดแรงจูงใจ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้บริการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี ยุคดิจิตัล 4.0ค่อนข้าง น้อย

ไม่กล้า ลองผิดลองดู

เชื่อการท างานในระบบเดิม 

Environment สภาพแวดล้อม

ไม่เชื่อม่ันว่าบุคลากร จะมี
ความสามารถจะท าได้ 

เสียเวลาในการเดินทางมารับงานด้วยตนเอง 

Machine เครื่องจักร, เครื่องมือ

ความพร้อม (ระบบ) สัญญาณ Inter Net

คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือทั่วถึงมี               
ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกๆคน

บุคลากรสามารถเขาถึงโปรแกรมONLINE
ต่างๆได้ไม่ยาก

Method ระบบและกระบวนการ

จัดท าคู่มือเพื่อให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการศึกษาข้ันตอนการใช้งานให้ถูกต้อง

แนวทางการพัฒนากระบวนการ

ให้บริการสื่อวีดิทัศน์ของงาน

เวชนิทัศน์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 4.0



ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
วันที่

ผลลัพธ์
เร่ิม สิ้นสุด

กระบวนการให้บริการ

ส่ือวีดิทัศน์ของงานเวช

นิทัศน์ ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิตัล 4.0

1.ต้องการพัฒนากระบวน 

การให้บริการสื่อวีดิทัศน์

ของงานเวชนิทัศน์ ด้วย

เทคโนโลยีดิจิตัล 4.0

1.ด าเนินการ ถ่ายทอดสดวีดิทัศน์

ผ่าน 

1.https://drive.google.com 

2. Streaming

(https://www.facebook.com) 

3. Streaming

(https://www.youtube.com/)  

1.นายเผด็จ  เพชรออด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2.นายสินชัย  ขุนทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2557 1 

ตค.2562

(พัฒนา

อย่าง

ต่อเนื่อง)

-มีสัญญาณ Inter Net ก็

เข้าถึงข้อมูลได้ทันที่

การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา)

https://www.youtube.com/


https://www.youtube.com

ด าเนินการ พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ...streaming คือการชม/ฟังสื่อท่ีให้บริการออนไลน์โดยผู้ให้บริการ

งานเวชนิทัศน์ด าเนินการ 
เผยแพร่วีดทิัศน์ผ่าน



ด าเนินการ พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ...streaming คือการชม/ฟังสื่อท่ีให้บริการออนไลน์โดยผู้ให้บริการ

งานเวชนิทัศน์ด าเนินการ 
เผยแพร่วีดทิัศน์ผ่าน

https://drive.google.com

วันที่ 20-22 กันยายน 2560 
ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ นครนายก, ประสานมิตร กรุงเทพฯ



หมายเหตุ...streaming คือการชม/ฟังสื่อท่ีให้บริการออนไลน์โดยผู้ให้บริการ

งานเวชนิทัศน์ด าเนินการ 
เผยแพร่วีดทิัศน์ผ่าน

Streaming (https://www.facebook.com/meded-swu)

โครงการการจัดการความรู้เรื่อง
“Student Portfolio ส าหรับนิสิตแพทย์ตารางสอนการประเมินและ

การจัดกลุ่มนิสิตแพทย์ Online ของคณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมคลาสสิค คามมิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

ด าเนินการ พ.ศ. 2560 



โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561
และงานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ มศว ครั้งที่ 5

"Joint Conference The Annual SWU Medical Conference 2018 
&the 5th SWU Annual Conference in Medicine Surviving Medicine "

วันที่ 2-3 สิงหาคม2561
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการอาคารเรียนแ
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ นครนายก



งานประชุมวิชาการ SWU Palliative Care Conference 2018
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ นครนายก



ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
วันที่

ผลลัพธ์
เร่ิม สิ้นสุด

2.ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการ

บันทึกแผ่น CD, DVD

เสียเวลามากและรอคอย

นาน

2. ด าเนินการ ถ่ายวีดิทัศน์ และ

ส่งมอบงานผ่านระบบServer 

ต่างๆที่งานเวชนิทัศน์สามารถ

ให้บริการได้ หรือ ใช้โทรศัพท์ที่

สามารถอ่าน QR Code ในการดู

วีดิทัศน์กิจกรรมการเรียนการ

สอนทั่วไป

การส่งมอบงานผ่าน                   

- เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

รวดเร็ว

(มีต่อ)

1.นายเผด็จ  เพชรออด

นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา

2.นายสินชัย  ขุนทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษ

3.นายปรีชา  พาพันธ์

นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา

4.นายศรันยพงษ์

แก้วศรียงยศ

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

1 ตค.2561 1 

ตค.2562

(พัฒนา

อย่าง

ต่อเนื่อง
- ไม่ต้องเดินทางมารับงาน                          

- ไม่ต้องมีแผ่น CD, DVD 

จัดเก็บในคลัง(ช่วยลด

งบประมาณ)

3.การส่งมอบงานวีดิทัศน์

ต้องบันทึกแผ่น CD, 

DVD มากเกินไป ท าให้มี

ต้นทุนงบประมาณ

เพ่ิมข้ึน
4.ผู้ใช้บริการต้องมารับ

CD, DVD หรือน าท่ีเก็บ

ข้อมูลมาบันทึกไฟล์ วีดิ

ทัศน์ ด้วยตนเอง



ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
วันที่

ผลลัพธ์
เร่ิม สิ้นสุด

- ผลิตเพียงครั้งเดียว สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ตามความ

ต้องการได้ไม่จ ากัด ลดปริมาณ

การใช้แผ่น CD,

DVD /สามารถ Down lode 

ไฟล์ เก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล 

Internal / External Hard 

Disk, handy drive ฯลฯ

- เปิดดูข้อมูลได้ทันที่ ผ่าน

ระบบServer ต่างๆที่งานเวช

นิทัศน์สามารถให้บริการได้ 

หรือ ใช้โทรศัพท์ที่สามารถอ่าน 

QR Code ในการดูวีดิทัศน์             

- อยู่ที่ไหน ถ้ามีสัญญาณ 

Inter Net ก็เข้าถึงข้อมูลได้ทันที่



เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข
ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์

การสื่อสารสารวีดิทัศน์ 

- การถ่ายทอดสดวีดีทัศน์ 

(Live) ผ่านระบบ YouTube Facebook 

และสามารถบันทึก และดูย้อนหลงัได้                                                     

(หมายเหตุ... ผู้ใช้บริการควรแจ้งให้กลุ่ม

เป้าหมายได้ติดตามการถ่ายทอดสด

วีดีทัศน์ (Live) ตามวันเวลาที่ก าหนด)

- การส่งมอบงานวีดิทัศนท์ี่ถา่ยเสร็จ

และตัดต่อเรียบร้อย

(หมายเหตุ... ธุรการงานเวชนิทัศน์ โทรตาม

ผู้ใช้บริการมารับงานวีดิทัศน)์

การสื่อสารสารวีดิทัศน์                                                                  

- การถ่ายทอดสดวีดีทัศน์ (Live) ผ่าน

ระบบ YouTube Facebook และสามารถ

บันทึกและดูย้อนหลังได้      

( หมายเหตุ... ผู้ใช้บริการควรแจ้งให้

กลุ่มเป้าหมายได้ติดตามการถ่ายทอดสดดีทัศน์ 

(Live) ตามวันเวลาท่ีก าหนด)

- การส่งมอบงานวีดิทัศน์ท่ี

ถ่ายเสร็จ และตัดต่อเรียบร้อย พร้อมท้ังจัดท า 

QR Code

(หมายเหตุ... ธุรการงานเวชนิทัศน์ โทรตาม

ผู้ใช้บริการมารับงานวีดิทัศน์)

- สามารถลดเวลาการเข้าถึงภาพงาน

วีดิทัศน์ได้สะดวกและรวดเร็ว



ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์
ผู้รับบริการ เดินทางมารับแผ่น CD, DVD

งานวีดิทัศน์ หรือน าที่เก็บข้อมูลมาบันทึกไฟล์ 

วีดิทัศน์ ด้วยตนเอง

ผู้รับบริการ รับงานวีดิทัศน์ ผ่านระบบServer 

ต่างๆ ท่ีงานเวชนิทัศน์ สามารถให้บริการได้ 

หรือผ่านระบบ QR Code ระบบ และเปิดดู

ข้อมูลได้ทันท่ีและบันทึกไฟล์ วีดิทัศน์ ด้วย

อุปกรณ์เก็บข้อมูล Internal / External Hard 

Disk, handy drive ฯลฯ ด้วยตนเอง

(หมายเหตุ... ผู้ผลิตโทรแจ้งผู้ใช้บริการ รับงาน

วีดิทัศน์ ผ่านระบบServer ต่างๆท่ีงานเวช

นิทัศน์สามารถให้บริการได้ หรือ รับ QR Code

ผ่านระบบไลน์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วสัญญาณ 

Inter Net ของโทรศัพท์ด้วย)

- ไม่ต้องเดินทางมารับภาพงานวีดิทัศน์

ด้วยตนเอง แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วสัญญาณ 

Inter Net ของServer และโทรศัพท์



ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

ประเมินความพึงพอใจ 

ผู้ใช้บริการงานเวชนิทัศน์

4.5 4.75 รอบประเมิน 2/2561

4.44 รอบประเมิน 2/2561

(ลดลง.31)
มีการจัดท ารูปแบบ

กระบวนการสื่อสารสารวีดิ

ทัศน์ 

> 1 

กระบวนการ

ได้ 4 กระบวนการ1.https://drive.google.com, 2.Streaming

(https://www.facebook.com), 3.Streaming (https://www.youtube.com)

มีการลดปริมาณการใช้แผ่น 

CD, DVD

หมายเหตุ... ส ารวจแผ่น CD, 

DVD ที่คงเหลือในStock ของ

งานเมื่อ1 ตุลาคม 2562

< ร้อยละ50 อยู่ในระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล

ผลลัพธ์การด าเนินการ

https://drive.google.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/


สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการ
1.ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในกระบวนการให้บริการสื่อวีดทิัศน์ของงานเวชนิทัศน์ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 4.0
2.สามารถลดปริมาณการใช้แผ่น CD, DVD
3.ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงการใช้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 4.0 และรับงานวีดทิัศน์ ผ่านระบบ
Server ต่างๆ ที่งานเวชนิทัศน์ สามารถให้บริการได้ หรือผ่านระบบ QR Code ระบบ และเปิดดูข้อมูลได้ทันที่ และบันทึกไฟล์ วีดทิัศน์ 
ด้วยอุปกรณ์
เก็บข้อมูล Internal / External Hard Disk, handy drive ฯลฯ ด้วยตนเอง

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
1.ด าเนินการ ถ่ายทอดสดวีดทิัศน์ผ่าน https://drive.google.com, Streaming (https://www.facebook.com), 
Streaming (https://www.youtube.com/) ในระหว่างการถ่ายทอดกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับชมยังจ านวนไม่มาก                                                            
2.การรับงานวีดีทัศน์ ผ่านระบบServer ต่างๆ ที่งานเวชนิทัศน์ สามารถให้บริการได้                                                                                    
ผู้ใช้บริการ ไม่ค่อยมีความเขา้ใจ สับสนในวิธีในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์วีดทิัศน์                                                                           
3.การรับงานวีดีทัศน์ ผ่านระบบ QR Code ระบบ และเปิดดูข้อมูลได้ทันที่ แต่การโอนข้อมูล บันทึกไฟล์ วีดทิัศน์ ด้วยอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล Internal / External Hard Disk, handy drive ฯลฯ ต้องเสียเวลาหลายๆนาที ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์วีดทิัศน์

https://drive.google.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/


ข้อเสนอแนะ/ขยายผล
1.เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสด เพิ่มมากขึ้น ผ่านระบบต่างๆ ตามเวลานัดหมาย และช่วยลดเวลาการ
เดินทาง 
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับระบบสัญญาน Inter Net ในขณะนั้นด้วย
2.จัดท าคู่มือการให้บริการ กระบวนการให้บริการสื่อวีดทิัศน์ของงานเวชนิทัศน์ ด้วยเทคโนโลยี      ดิจิตัล 4.0 ให้กับผู้ใช้บริการได้
ศึกษาและเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก http://pingucuapcuap.blogspot.com /สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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ดว้ยจติคาราวะ

เวทแีหง่ความฝัน เวทแีหง่พลงั เวทแีหง่ความคดิสรา้งสรรค ์

เพ่ือพฒันานวตักรรม
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